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FORMÁLI.

i\v SAGNA-FLOKKUM þcim sem við koma íslandi er einn,

sem liíngað lil hefir verið oflílili gaumr gefinnj cn það er kristni-

saga landsins og sögur liinna íyrstu biskupa í Skálholli og á

llóhnn í hinuni i'orna sið, og sem vér einu nafni nefnum Bisk-

upasugur. þcssar sögur hafa einkennilegan blæ, og h'kjast nokknð

sagnaritum vorra tíðu, því aUnestur þessar sögur liafa rilað þeir

menn, er sjálfir liföu samtíða þeim er sögurnar eru af, hafa þær

því fremr æfisögu brag. Fyrirmyiid þessara sagna er ísicnd-

íngabók Ara, þar ritaði Ari langt skeið um það, hvernig kristni

kom á ísland, eplir sögn Teits í Haukadal, fóstra síns, og síðan

æfi tveggja hinna fyrstu biskupa í Skálholti. Eptlr íslcndmga-

hók var síðan rituð Kristnisaga, og er þar aukin sögn Ara, en

þessi saga endar með andláti Gizurar biskups, eins og íslcnd-

' íngabók. Nokkru síðar cn Kristnisaga var rituð ætlum vér að

það hafi verið, að æfisögur sjö hinna fyrslu biskupa í Skálliolti

vóru ritnar, og eru allar þessar sögur (lltingrvaka, þorlákssaga,

Pálssaga) ritaðar af einum og sama maani skömmu cptir 1200.

Síðan er ekki rituð æfi Skálholtsbiskupa, fram á lok 13. aldar, og

allt þar til er Arna biskups saga var ritin í upphafi i4. aldar; höfum

vér því alls sögur átta biskupa í Skálholti. Fyrir norðan land

eru að eins sögur þriggja biskupa: Jóns biskups helga, Guðmundar

góða og Ijaurentius. Flcslar þessar sögur eru, sem síðar mun

fiýnt verða, ritaðar um aldamótin 1200 (fyrir utan Laurentius og Arna

biskups sögu), þær eru því annar liðr í sagnafræöis sögu vorri,

því svo segir, að hinar fornu íslendíngasögur (INjála o. s. frv.j

vóru ílestar ritaðar áðr Brandr biskup andaðist, cöa fyrir 1200,

en meö Hiskupasögum vorum og Krislnisögu hefst ný sagna-

öld, en með þeim Snorra Sturlusyni og Sturhi l>órðarsyni hefst
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liin þriöju saguaöld vor. Um 1200, þcgar farið var að rita bisk-

upasögur vorar, vóru aldamót á Islandi á margar lundirf hinir

ágætu menn, seni verið liöfðu sloð og prýði landsins, svo sem

Jón Loptsson , vóru aunaðhvort andaðir, eðr þá komnir á cfra

aldr, en upp rann önnur ýngri kynslóð, sem ekki var jafnoki

fcðra sinna. l>á hófsl Irú á helga menn, og sýna javleina-

bækrnar hve áköf hún var. I>egar í byrjun 13. aldar mátti og

sjá vott fyrir bliku þeirri, sem skömmu síðar varð að svörlu

skýi, og kom þaðan hinn mikli óaldar- stormr, sem fór ylir

landið á 13. öld ; en í lið sjö hinna fyrslu biskupa í Skálholli

heíir ísland efalaust lifað sína fegrstu daga, aldrei heíir slíkr

friðr verið í landi sem þá, og um sjálfa biskupana málli með

sönnu segja það sem Gizur liallsson sagöi í líkræöu siuui

yfir I>orIáki biskupi: að (^sá þótti hverjum beztr sem kunnastr

var"; þessa bera og sjálfar sögurnar vott: af öllum sögum þekkj-

um ver engar, er hafi jafnblíðan og ástúðlegan blœ, sem þessar

þrjár sögur (Ilúngrvaka o. s. fr.), en síðan skipti í Ivo heimana,

og er það því líkast og menn komi úr iogni og sólskini út í byl,

þegar menn lesa sögur þær, sem síðan gjörðust á Slurlúngaöld.

Með því nú að svo margvíslegr í'róðleikr er fólginn í þess-

um sögum, og svo má segja, að vér vitim fátt annað en það

sem í þeim stendr, um það, hvað gjörzt hefirár2. öld, á öud-

verðri 13., um lok 13. aldar og í upphafi li. aldar, fyrir utan

það sem annálar greina, og enn nokkur skjöl og máldagar og

ællartölur: þá þólli ógjörlegt, að sögur þessar yrði ekki prenl-

aðar í cinu safni, sem fyllst ok bezt sem koslr væri á, svo að

þær ekki væri annaöhvort á sundrúngu og sín í hverju iagi,

eðr með öllu óútgefnar. Fyrir þá skuid lók hið íslenzka bók-

mentafélag sér fyrir hendr að gefa úl safn af Biskupasögum

þessum. þctta atvikaðist á þá leið , að þegar Árbækr Espó-

líns Yóru að fullu út komnar, þótti forstöðumönnum Deildarinnar

í Kaupmannahöfn nanðsyn á, að velja einhver sagnarit lands

vors, sem liggja enn mörg óprentuð, og eru þó til hins mesla

fróðleiks þeim cr sögu landsins stunda, oglandi voru og menlun

þess til sóma. fess vegna stakk forseti uppá því, af hcndi
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deildarsljórnarinnar í Kaupmannaliöfn , á fundi 18. November

1854 , að félagið iéli prenta allan þann sagnatloklv, sem snerti

kirkjusögu landsins, og kallaði þann flokk ,Jíiskupasögur". A

þessa uppústúngu féllst Diíildin í Kaupmannahöfn
,

og liún var

samþykkt á fundi Deildarinnar í Reykjavík 5. August 1855.

Eptir þessum ályklunum kom út fyrsta hepti af Biskupasögum

vorið cplir, 1856, annað hepti í fyrra vor, og nú hið þriðja,

sem fullgjöra skal hið fyrsta bindi af sögusufni þessu.

Nú kann sumum að sýnast scm mart sé í sögum þessum,

er lítil j)örf sé að kunna eðr leiða fyrir sjónir, svo sem jarteiu-

irnar og yms hindrvitni og trúarvilla, en til þess má svara því,

að þess verðr getið scm gjört er; sá sem vill heila fróör, verðr

að þi'kkja bæði iilt og goU. Grasafræðíngrinn les sér hlöm og

aldini ekki síðr úr grýttri jörð og lu'jóstrugri , en úr blómbeð-

unum. Líkt vcrðr sá að gjöraj sem sagnafróðr vill vera, Enda

inun og hér sannast, að fátt er svo að eugu dugi, þeim sem

rétt kunna með að fara. Af jarteinum má margan fróðleik nema,

þær sýna berlega trú manna og hugsan í þá daga, og gefa margar

ágætar bendíngar um hagi landsins í allskonar efnum, og ber

þar margt fyrir, sem ekki finnst í neinum öðrum sögum vorum,

og sem menn nú mundi ganga duldir, ef ekki væri lil jarteina*

þættirnir. Auk þess er málið og frásögnin í sögum þcssum

víða ágætt, og handritin sum meðal hinna elztu og beztu, sem

menn þekkja nú af íslenzkum handritum.

Vcr munum því næst lýsa liandritum þeim, sem höfö hafa

veriö viö úlgáfu þessa bindis, sem nú er fullgjört, og ákveðu

seni næst sanni aldr handritanna, en þó einkum um ætt þeirra

og samband hvers við annað, en þar næst tala um aldr hverrar

sögu fyrir sig, og um höfunda þeirra, þar sem þess cr kostr.

En svo að menn geti skiliö það, sem í þessu cfni verðr sagt,

þá er ekki ófallið, að nefna nokkur atriði um handrit vor og

afdrif þeirra, cn þó helzt um íslcndíngasögur. liandril vor

• eru ýmist rituð á bókfcll cðr pappír. Skinnhandritin cru elzt;

hin elztu þeírra, en þó örfá, eru frá 12. öld, ekki alifá frá miðri

og ofanverðri 13. öld, en mestr þorrl er þó frá 14. öld og 15.
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Frá 16, Old eru ekki harðla mörg af þesskonar hanclrituin
, þó

rituðu menn bækr á skinni þessa öld lU, og jafnve! longr.

Við siðaskiptin droifðust Iiandrit þau , sem úðr höföu vcriö

geymd í klaustrunum, víðs vegar, en engum kom þá eiin

til hugar að safna þeim , eör frclsa þau frá tjóni því, öcni

yíiv vofði, það var fyrst 60 árum eplir siðabótina, að nýtt vís-

indalíf fór að vakna, og menn fóru að laka eplir hinum mikla

fésjóðj er ílæktist víös vegar í bókum og bókaslitrum. Oddr

biskup Einarsson, sem var spakr maðr og fróðr, tókfyrstr alira

að láta safna og rita í eitt bréf og skjöl, sem fundust í Skal-

Iiolti, þetta varum 1600; er lil eptir Odd biskup hið bezta mál-

dagasafn sem til er, en frumritin eru nú fyrir löngu glötuð.

Oddr biskup mun og hafa þekkt llúngrvöku, og sjálfr rltaði hanu

stuttar biskupasögur, som Jón Gizurarson síðan jók nokkru við.

Lillu síðar en Oddrbiskup lók Arngvímr hinn löivði aö safna að sév

handritum um allt land, sem fengizt gátu, en mjög fátt lét hann

þó skrifa upp. Að hans tilhlutan selti sira Magnús Oiafason

saman eddu sína um vetrinn 1609. Nú vav þó vöknuö fýsu

manna til sagnafræði, og byrjar nú pappírs-handrita öldin, því

frá 17. öld er tii mesti fjöidi handrita, sem ymsir menn rituðu

eðr létu rita, ílest á pappír, eptir fornum skinnbókum, sem þeir

gátu upp spurt. Helztir þessara vóru: Jón Gizurarson á Núpi í

Dýrafirði (f 1648), bróðir Brynjólfs biskups sammæöv. Eptir hann

er lil mesli grúi handrita, sem hann heíir ritaö með eigin hendi,

en sjálfr var hann sagnamaðr og fróðr / mörgum greUuim'.

Samtíða honum var JJjörn á Skárðsá, merkr fræðimaðr og skil-

víSj hann varð handhaíi að miklum fjölda handrita; hann samdi

annála og mörg önnur ritj en ekki eru lil eptir hann jafnmörg

handrit sem eptir Jón Gizurarson. Um sama leyti lél Jíorlákr

biskup Skúlason safna sögum og rita; viljum vér helzt geta

þess, að hann heíir fyrstr manna safnað og lálið vita upp liisk-

upasögur. I>etta safn hans íinnst nú á þvem bókum, evu tvær

ritaðav á skinni, en ein á pappír og íinnsl húu nú í sex hept-

r

i) Um Jón Gizurarsoxi sjá Safn til sögu Islands J, bls. 044 - 648,
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um í satni Árna Magnússonar. Flest frumrit þau, sem I>orlákr

bislcup heflr iátið rita þessar sögur eptir, eru nú glötuð, er því

þetta bislíupasögu safn lians einkar áríðanda og mikils vert. En

enginn hefir þó látið rita sh'kan grúa af sögum og fornum fræð-

um sem Brynjólfr biskup Sveinsson; haföi hann til þessa glöggvan

og ágætan ritara, sira Jón Erlendsson í Villíngaholti (1632—1672)

;

liggja víst eptir cngan mann jafnmörg sögurit sem sira Jón;.

fíestar hans afskriptir oru góðar, og margar ágætar, einkum

ef litið er til hins mikla grúa sem hann heflr ritað, og sem

gegnir furðu. Margir aðrir fengust við bókrit: sira KetiU Jör-

undarson í llvammi í Hvammsveit (1638—1670), móðurbróðir

Árna Magnússonar, sira Jón Ólafsson á Rauðasandi (1669

—

1703), og margir aörir. í byrjun 18. aldar ritaði Ásgeir Jóns-

son mikinn fjölda af handritum fyrir þá Árna Magnússon og

í>ormóð Torfason; afskriptir hans mega góðar heita, en þó kom-

ast þær ekki til jafns við bókrit sira Jóns í Villíngaholti. l>essir

menn, semnúvóru nefndir, hafa allir, hver um sig, unnið föð-

virlandi sínu hið mesta gagn, svo það er slíylt, að þeirra se

ætíð að góðu getið, því þeirra hendr hafa frelsað frá glötun

mikinn^ fjölda af hinum beztu sagnaritum vorum
,
og mundi

landið aldrei' þess hafa bætr beðið ef þau hefði týnzt. I>ví ef

rakið er, þá má sjá, að um miðja og öndverða 17. öld var

fjöidi af ísliendíngasögum vorum ekki til nema í einu skinn-

handriti á öllu landi, svo nærri lá, að allt mundi glatast, en

þess gæta fæstir, að þessum mönnum eigum ver það að þakka

að vér nú höfum þessi rit, því þeir náðu í bækrnar meöan enn

var tíð, stundum í blöðum, og illa útleiknar, og rituðu þær upp,

en síðan á ofanverðri öldinni týndusl margar af þessum skinn-

bókum, svo að annaðhvort enginn örmull var til af þeim, eðr

sHtr ein, þegar Árni Magnússon fór að safna handritum sínum,

eru því afskriptir þessara manna nú opt og tíðum frumrit vor,

þegar skinnbókin er giötuð. l>ær Islendíngasögur , sem vér

ællum að á 17. öld hafi aö eins verið til í einu handrili, eru þessar:

Islendíngabók , Landnámabók Sturlu lögmanns, Uænsa-þóriss.,

Guli-þóriss. , Kormakss. , Svarfdæla
,
Víga- Glúmss,, Ileykdæla,
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Vopnfirðíngas., Hrafnkelss., Droplaugarsonas., Bjarnar saga Hít-

dælakappa, Ueiöarvígas., Yíga-Slyrss., Valia-Ljólss.j þorsleins saga

Síöu - Hallssonar
,
Húngrvaka , Páls saga biskups

,
Aronssaga'

.

Af mörgum af Ijessum sögum heíir nú frumbókin glatazL aö

öllu eða mestu leyli ú IT.öld, áðr en Árni gœti orðið liandhaíi

að því, eða þá í brunanum 1728, og verða þá pappírshaud-

rilin að koma í stað þeirra. l>ær hektu sem týndar eru á skinni

eruþessar: Landnáma, ísiendmgabók, Svarfdæla, Valnsdæla, ís-

firðingas.j Vopnfiröíngasaga, Hraí'nkelssaga, BjarnarsagaHíldælak.,

Víga- SLyrssaga (alveg giöLuð), Valla-Ljótssaga
,
þorsteins saga

Síöu-Halls sonar (brann 1728), Húngrvaka, Pálssaga, og fæsLar

hinna eru nú lil á skinni í heilu líki. En öHu því vurð borgið er til

var á íslandi um 1700, því það komsl í hendr Árna Magnússyni,

og í brunanum mikla 1728 frelsaði hann allar sínar skinnbækr

aö kalJa
;
því var og borgiö, er Brynjóli'r biskup sendi konúngi,

og sem nú má finnast á bókhlöðu konúngs. l>eim bókum var

og borgiö að mestu, er Islendíngar um miðja 17. öld flultu til

Svíaríkis, og finnst það nú í bókhlööum í Uppsölum og Stokk-

hóimi. En þó varö ekki ógæfunni með öllu afstýrL. Á 17. öld

Líðkuðu Islendíngar að senda ríkismönnum í Danmörku dýr-

mætar fornbækr að gjöf (Worm, llesenius, Friis, Stíefeld o. 11.);

epLir þessa dauöa kómust bækr þessar á tvisL og basL, sumum

þelrra náöiÁrni og var þeim borgiö, en mikill þorrí þeirra, t, d.

öU handrit Resenius, kónmst í háskólabókhlööuna í Kaupmaana-

höfn, en hún brann til kaldra kola 1728 og brann þar Ijöldi

íslenzkra handrila, og sum þeirra hvort öðru ágætara (t. d.

Eyrbyggja, Fagrskmna, Heimskríngla), og varð engu bjargað. En

vér eigum þaö Árna að þakka sem svo margt anuaö, að þessi

skaöi þó varö minni en ella mundi, því liann lél í mörg ár

skrifara sína, helzt Ásgeir Jónsson, rila upp ilesL þau hin helzLu riL,

sem fundusl á skinnbókum á háskólabökhiööunni, og hann sjálfr

i) Af sumum þessara eru þó til blaíiasUtr úr ö^rum skinnbókum , t. d,

iir Vígagh'imss. o. íi., en á 17. Oltl hafa þau veriib svo sundrlaus, al ongin

pappirs-handrit eru frá þeim komia.
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ekki gat fengið til eignar, en sum rituði hann upp sjálfr; eru

þvi mörg handrit Ásgeirs og Árna frumrit fyrir oss, fyrir þá

skuldj að bókiilaða sú brann, sem skinnbækrnar vóru í.

I. KiíKSTNiSAGA er til vor komin frá Hauksbók, og á 17.

öld öndverdri fannst saga þessi hvergi nema þar. líauksbók

dregr nafn sitt af Hauki lögmanni, syni Erlends hins sterka Ólais-

sonar. þessi skinnbók fmnst nú í þrennu lagi í safni Árna

Magnússonar: 1) meginhluti bókarinnar er Nr. 544 í 2) Land-

náma og Kristnisaga erNr. 371 i 4*°, og 3) Lucidarius Nr. 675 í

4*0. Á bók þessaii er íjöldi af sögum og ritgjörðum, er Haukr

lögmaðr hefir hér safnað í eitt eða samun selja látið, og er

efni hennar liíð fjölbreyttasla: sögur, tölvísi, eðlisfræði, guöfrœði,

stjörnufræði o. s. fr. ; en Árni Magnússon hefir ritað upp innihald

bókarinnar þannig:

1) ^^Úr Landnámabók og Kristindómssögu fragmenta nokkur.

2) Geographica quædam et pliysica.

3) Theologica quædam ex sermonibus Augustini.

4) Varia, atque inter ea Aslronomica quædam.

5) Theologica quædam, videntur esse úr Adamsbók.

6) DeUneatio urbis Hierosolymorum.

7) Völuspá.

8) Trójómannasaga.

9) De gemmis nonnulla.

10) Bretasögur, víða ólæsar.

11) Viðræöa líkams og sálar.

12) Aptan af Hemíngssögu, þar í um Líka-Loðinn.

13) Saga Heiðreks konúngs ens vilra, vantar viö endann.

14) Aptan af sögu forgeirs Hávarssonar og þórmóðar Koibrún-

arskálds.

15) Algorismusj er de Arithmetica.

16) Saga þorfinns Karlsefnis og Snorra þorbrandssonar.

17) Saga skálda llaraids konúngs iiárfagra.

18) Af niðjnm Uagnars Loðbrókar, fragment.

19) Lucidarium."

Hauksbók er komin af Vestijöröum. Vór höfum íyrst spurn
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af henni á öndverðri 17. öld. Jón lœrði, sem kynjaðr var að

vestan, sem kunnugt er (fæddr 1574), nefnir fyrstr Hauksbók,

og mun liann hafa haft úr henni ýmsan fróðleik sinn, um steina

og margt annað. fettu má œtla að hafi veriö nálœgt 1600.

Arngrímr lærði fekk hók þessa, sem hann sjálfr segir, af Yest-

fjörðum frá Ara í Ogri; frá Arngrími hefir þá aptr Björn á

Skarðsá fengið hana, en hann ritaöi mcðfram eplir henniLand-

námu sína, og margan annan fróðleik tók hann úr þessari bók

;

hann nefnir hana Hauksbók á sama háU og Jón lærði. Um
daga Bjarnar hefir því bókin enn verið ósundruð, en síðan kora

hún siiðr um lund, og kom í hcndr Brynjólfi biskupi. Hann lét

sira Jón Ei'lcndsson í Viliíngaholti rita upp Landnámu og Kristni-

sögu eptir henni. l>essi aí'skript er nú í safni Árna Nr. 105

folio, og mun hennar enn getið. Nú ef ekki fyr sundraðist bókin.

Árni Magnússon heidr, að sú hafi verið sök til þess, aö eigendr

bókavinnar veslva hafi heimtað hana úr láninu, því bókin hetír

komið Dorðr og síðan suðr, að láni en ekki að eign. Landnáma

og Kristnisaga urðu nú viðskila, og fór sá hlutinn vestr, en

hinn síðari meginhlutinn varð eptir syðra, og var þar þangað

til hann kom í hendr Árna Magnússonar, einum 50 árum síöar,

en það var í Gaulverjabæ að liaun fekk þenna hinn síðara hlut

Hauksbókar. Ver lúkum að scgja í'rá honum, en víkjum lil

fyrra hlutans, sem viðkenir oss á þessum stað , en aí'drif hans

urðu verri en vera skyldi, og komst hann í ómildar hendr. Um
aldamólin 1700, þegar Árni var farinn að safna að scr skinn-

bókum og fornritum, þá fékk hann meðal annars 14 blöð á

skinni úr Landnámu og 4 blöö úr Kristnisögu að vestan, og

vissi enginn úr hverri bók þetla var; H blöðin í'ékk hann i'rá

Bira Ólafi Jónssyni á Stað í Grunnavík (1703-1707), fööurJóns

Olalssonar Grunnvíkíngs, en hin 4 silt úr hverri átt, flest sundr-

laus og rifin
,

og sagöi sira Ólafr, aö sira Jón Torfason, faðir

sinn (prestr á Stað í Súgandaílrði 16G 1— 1720), hciði rifiö bók

þessa sundr og haít hana ulanum kver. Árni Magnússon segir

svo frá þessu:

.(Landnámu bókar blöð þessi, og hin úr Kristindómssögu,
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liefi eg flestöll fengið frá sira Ólafi Jónssyni, en faðir sira Óiafs

(sira Jón Torfason á Stað í Súgandafirði) fékií þessi blöð hjá

bóncla cinum þar veslra nærri sér, og tók þau til fulis í snndr,

hvert frá öðru, ulanum kver. Nokkur af þcssum Landnámu-

blöðum hcfi eg fcngið annarslaðar aö, en frá sira Olafi. sá

að þessi blöð áttu franian við þetta volumcn (llauksbók), og

hafa þar óefað til forna innbundiu verið, og því lagðí eg þau

þangað, svo volumen skyldi halda sér svo vítt. En sjálft volumon,

fráteknum þessum Landuámu og Kristiudómssögu hlöðum, fékk eg,

ef-mig rétt minnir, frá Gaulverjabæ í Flóa, og hcQr þaö áu efa

þangað borizt eptir Mag. Brynjólf andaðan. Mag. Brynjólfr hefir

og eptir, þessari Landnámu og Kristnisögu skrifa látið, og

mun þá bókin hafa haldiö sér.

Kristnisögu, sem standi í Ilauksbók, citcrar Jón lærði cin-

hverstaðar; það cr ócfað þessi, og mun Jón þar í lesið liafa,

kannskc áör en Mag. Krynjólfr befir handhaíi orðiö að hókinni.

Líkast bókin sé í fyrslu af Vcstfjörðum komin, og hafi sá eign-

armaðr, er Mag. Bryujólfi léði, aptr heimtaö Landnámu vestr,

en hitt bliOð syöra, nema Landnáma hafi allareiðu burt úr

volumine verið, þá Mag. Brynjólfr þetta handlék, og hann svo

hókina haft í tveim pörtum.

Björn á Skarðsá hefir og haft þetta exemplar, eða copie

þar af, og kaliar hann það á spázíum mumv coinjnlatiotiís L'dnú-

námabókar: Hauksbók. livort bókin öll, svo sem hún nú er, haft

veriö í höndum Jóns iærða, eða ei nema Landnáma og Kristni-

saga, cr eigi rétt víst; cg skyldi þó þenkja hiö fyrra, og kynni

hann héöan hafa það, er hann drabbar um Selhs reisu".

Árni Magnúson segir enn fremr: ^^Landnámublööin, er sira

Ólafr Jónsson sendi mér, fékk hann lijá föður sínum sira Jóni

Torfasyni, presti að Stað í Súgandafiröi, hafði þetta fragment eðr

bókarslitr verið hjá einum bónda þar í Staöar sókn í Súganda-

íirði, hvert sira Jón eignaðist, og tók það allt í sundr utanum

smákver. lielatio sira Ólafs, Jónssonar, quam demo confirmavit,

eodem modo rem referenSy anno 1703." Nú héit Árni spurnum

fyrir, hvorl engiini kostr va;ri aö fá meirn
,

og ritaöi sira Jóni
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bréf þess efnis, og með því þeltn bréf synir, eitl með mörgn,

hve smásmngull og nákvæmr Árni var í fvrirspurnnm sínum

um skinnbækr og fornrit, þá setjnm vér hér brénð
,

og svar

sira Jóns Torfasonar. fíréf Árna lii sira Ólafs er dagselt Páinia-

snnnudag 1707, og er svo látandi

:

^J^ramar munuð.þör minnast, að þér íyrir nokkrum úrum

vóruð svo góöir, að gefa mér býsna mörg pergamentsbiöð úr

bók í aflöngn 4'°, er verið hafði Landnáma sagaog Kristindóms

saga; gáfuö þér mér með þessum blööum þá notitiam
^ að þér

þau fengiö heföuð af yðar góöa f'öður, en liann bjá einum bónda

þar nærri sér, í Siigandafiröi. iVlinnir mig þér segöuð , að þaö

hetði þá verið svo sem bókarslilr, en faöir yðar heföi það i

sundr teiíið utannrn smákver, er það og á snnunn blöðunum anð-

séð, aö þau hafa verið brúkuð lil kápu utannm bundnar oiUav-bækr,

og stúngið spenniunum í gcgnum. Nú þykir mér mig vanta í þessa

no/íVmm þetta eptirskrifað : 1) hvað þessi bóndi hét, og á hverjuni

bæ hann bjó þar í sveitinni; 2) fyrir hvað mörgum árum circiter

sira Jón Tori'ason þetta bókarshtr eignaðist; 3) hvernig það þá út

sá, nl. hvort það var í iausum blöðum eða saman í'est í arka tah*, og,

ef svo var, þá hvort sú ligalura^ sem um það var, var gömul,

cða nýlega ulan um það iögð
;

i) hversu þyklít það muni verið

iiafa þá sira Jón Torfason það eignaöisl, hvar af eg læra kynni,

hversu mikið circiter af því glataö væri síðan, það scm ekki er

í mínar hendr komiö. Dlöðin , sem eg af yðr fongiö hefi, ern

14, og A af sama slagi heíi eg annarstaöar aö ööiazt; 5) haíi

nú fragmenlið, er sira Jón Torfason öðlaðist, stærra verið en

þetta, svo að á nokkrn ríði, hvar þá muni af orðin þau blöðin,

er burtu eru, og livort engin ráð muni til vera yfir þau aö

komast, quijype quorum vel minutissima particula mihi auro carior

esset; 6) hafi sira Jón ekki meira eða ekki stóru meira öðlazt,

en til mín er komið, item hafi þetta fragmcnt þá í lausum

biööum vcrið, þá vantar mig að vita, hvcrnig þaö hefir út séð

þá bóndinn þaö eignaðist, einsog um gctr § 3; item hversu

slórt það hafl þá verið, ut supra % 4 ; ilem hvar resten mnni

fyrir bóndanum fargazt haía og á hvern máta, nt supra § 5;
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7) hvar bóndinn þelta fragment, qiwcumque modo conditio-

nerað, eignazthaíi, og hvar iians formnðr, og hvar þess, svo langt

tii baka, sem mcnn iuö ílariegasta uppspnrt gæti
;

8) hvort

enginn vissi að það heíöi þá eör þá stærra veriö, item þar eðr þar,

suhUlovel ilío jjossessorcj úr því slæðzt svo eÖr svo mikið, item

hvort engiun vila i^unnl, að það hafi í bók iuubundið veiiðmeð

öðrnm einuni hverjum tractatihus, Allt livað nú hér af upp-

rifjast kynni sannlega
,
usque ad minutissimas minutias

^ þá væri

mér stór þægð í; skrifa eg því svo ítarlega hér um, að þelta

fragmentum er inter pretiosissima eorum quœ mihi sunt^ og er eg

þó ósnauðr orðinn af svodtlan liiutum, og vildi cg meö dýru

verði kaupa, ef til væru, þau blöðiu cr mig þar af vantar, að sönnu

ótæptbetala (eptir sínu verði) sérhvert eiustaka blað þar af eðr

geira.- Vil eg uú með yðar leyli enn nú einusiuni committeru

yðr þelta W\h{ii\x\ eximlitionis^ þá heníugieika til sjáið og tækifæri

þar um nokkuð að fiska, en ekki vænti eg svars hér uppá hiu fyrstu

misseri, og ekki vildi eg gjarnan það kæml svo íljótt, því það vildi

vel ekki bn'ugja mér nema þá tvo óþægu bókstafi N. L. ("0: non

íiquety\

Eu sama ár var slórabóla, og andaðist sira Ólafr úr henni,

en hafði þó áðr sent fööur sínum, sira Jóni Torfasyni, bréfið. Sira

Jón svaraði þá Árna þ. 28. Decbr. 1707: ,,llann (sira Ólafr) biðr

mig uni erkleríng nokkurra pósta í yðar bréfi bonum tilskrifuðu,

þar hiquirera vilið um nokkur pergamentsblöð, sem hanu hafði

forðum hjá mcr samantínt og yör communicerað. |>essu vil eg

gegna sem mögulegt er, yðr til iítillar þénustu, með því ei

auðnaðist honum yör til skriia, þó eg vita þykist, aö þetta

mitt svar færi yðr ei annað en þá óþægu bökstaíi yðar N. L.;

samt skal eigi af draga það í Ijós aö leiöa sem kaun , um
notitiam nefndra blaöa: 1) Sá maðr hét IJjarni íudriðason, sem

mér fékk þau, og bjó í Skálavík, uæstu sveit hér; 2) minuir

mig nœrri 40 ár muni síðan liðin að þau í mína cigu kómust;

3) sáu þessi blöð þá svo út, cptir sem minnist, að heldr væri

samföst en sundrlaus, þar rlfuð vóru saman í kjölnum með

þrœöi hér og ])ar, ei síðr eUilogt cn úngt aö sjá, og sjaldau npp
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ílott, |jví víða at' myglu saman loddu
; A) var þaö tekk ei

þykkra en þeim 14 Llöðnm mnn liœfa, sem til yðar komin cru;

5) liold eg það fragment, sem mér barst, haíl ei stærni veriö svo

nokkru nemi, því aldrei liefir blaö eðr geiri lyrir mer orðiö þar

af í kvernm raínum, og engum neitt af þeim í bnrlu fengiö svo

minnast kunni; 6) minnir mig sá maðr, sem mér blöðin fékk,

segöi, að þan hefði ei tleiri verið né meiri en eg meötók
,

og

því mnn forgeíins spyrjandi eptir restinu; 7) sagöi hann mér,

aö nefnd blöð liefði fengið cðu fundiö Iijá föður sínum, þá mjög

öldruöum og lítt læsum, því ekki vissi karlinn þeirra innihald,

og ekki muna hvar sér heföu þau í hendr borizt, svo eg held

með öllu ómögulegt upp að grufla frekar um opt nefnd blöð en

nn skrifa; þar með hefir þetta fólk eiltþaö lakasta verið í manna-

töln bæöi til vitsmuna og veru, þar aö anki nú flesl strádautt,

svo cg sé ekkert ráö til hér nm frekar að iuquirera við þá aUt,

og fáí þér því þetta fyrir gott að meðtaka, og láta sem lausír

séuð við curam þeirrar imiuisitionis^ en eg óska velvirðíngar, þó

ei framar gjöri en get".

I>að er auðséð, að prestr hefir fyriroröið sig fyrir þessari

ranusókn, og segir ekki fullan sannleikann. llann getr ekki þess,

sem mest var sökin, að hann hafði sjálfr skorið bókina sundr,

og haí't hana sem bókbindari ulan um smákver; blöðin bera

sjálf vottinn að þelta er satt, en bóndinn var saklaus, og þó

hann væri fáfróör og iítt hes, þá verör lionum ekki gefin sök

á öðru en þvi, að hann lét bókina, sera verið hafði eign föður

hans, koma í hendr sira Jóni
,

því það varð hcnni að aidrtila,

sem rnörgum öðrum skinnbókum, að hún korast í bókbindara

hendr. |>að hefir verið um 1660— 70, eör skömmu cptir að bókin

var sunnan frá Skálholti komin, að sira Jón fékk hana. — Vér

getum raeð nokknrri vissu ællazt á, hve raörg biöð Landnáma og

Kristnisaga var í heilu líki. í útgáfunni 1829 erjafntvel 3 blöð

prentuð og I blað skrifað í Ilauksbók. Landnáma ætlum vér hafi

verið á 5 örkum eða 38 blöö (því í fyrstn örkinni stœði heima að

verið hefði ekki nema 6 blöð), en Kristnisaga á blaði. Af 3 fyrstu

örkunum eru nn aö eins 2 blöö eptir (Landn. 1829, bls. 36—10;
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62—68). Af-í. örkinni eru til 7 blöð(bls. l-iT— 192) og vantar að

eins síðasta blaðið. Af 5. örkinni cru til 5 blöð (bls. 204—

240), vantar yztu bíöðin tvö og eitt í miðið. Svarar því, að

Landnáma bafi fyllt örkina og náð yfir á svosem blaðsíðu af

6. örkinni, en þá befir jafnbarðan byrjað Kristnisaga, og befir

bún verið á sjöttu örkinni; af benni eru til 4 miðblöðin; yztu

blöðin eru samföstí kjölnum, eu bin Ivö í miðið eru skorin sundr

og skornir jaðrarnir af báðum , vanlar því 2 fyrstu blöð arkar-

innar og 2 hin síðustu. Kristnisaga mun hafa endað neðst á

7. blaðinu; á 8. blaðinu befir þá byrjað eittbvað annað, líklega

^fieographica et physica'\ Landnáma og Kristnisaga hafa því í

beiiu líki verið um 46 blöð, af þeim eru nú ekki til nema 18;

befir því sira Jón týnt biuum 24; þó er ekki með öllu örvænt,

að enn kynni að finnast á Vestfjöröum eittbvað af þeim ulan

um kver, því til þess munu blöðin öll hafa gengið.

Að menn á íslandi baí'a ávallt nefnt bók þessa Hauksbók

kemr lil af því, að í niðrlagi Landnámu segir svo: ,,en þessa

bók ritaða ek Haukr Erlendsson" o. s. frv. Hefði ekki þetta

staðið í bókinni
, þá gat enginn vitað , að hún var eptir Hauk,

fíegar því aö sagt er, að Bretasögur o. s. frv. standi í Hauks-

bók, þá er það þegjandi vottr þess, að Landnáma hefir staöið

í sömu bókinni, því í hinum hluta bókarinnar er ekkert, sem

bendi til þess, að hún sé af Hauki skrifuð; en sjón er sögu

ríkari í þcssu efni: því þegar gáð er að kjölnum í bókinni, sem

er beztr vottr í þesskonar efnum
, þá eru i'ernar (eða 6) rifur

rislar upp í kjölinn fyrir kappana, þetta hefir verið gjört í önd-

verðu þegar bókin fyrst var innbundin; þegar nú borinn er

saman kjölrinn á Landnámu-blöðunum við hitt, þá ber alveg

saman. Eptir þessu befir Árni tekið, og því befir bann setl

þær í eitt lag, þó þær bafi síðan verið að skiidar, annaðbvort á

hans tímum eða síðar. Landnámabók er gisnara rituð en hitt,

en brotiö er samt, og dálkarnir jafnbáir að kalla, svo Htlu munar,

en línutalið leikr í Hauksbók á mörgum tölum ; í Landnámu eru

33-36 línur, en síðar í bókinni slundum yfir 40. Um stærð Hauks-

bókar í öndveröu má ráða eptir líkindum : 1) Landnáma og Kristni-

C'O
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saga G arkir. 2) það þrennt sem Arni telr þar næst: (geogra-

2)hifía qiucdam eí physica; Thcologica qiiœdam cæ sermonihus An-

tjuslini; Varia^ atqne inter ea astronomica quaulam) finnst nú hvergi

;

það var til 1727, en það er hætt viö að þaö hafi brnnnið i728,

því arkirnar hign þá allar lausar eins og nú. Úr þessnm tvnda

kafía mnn Björn á Skarðsá hafa tekið margt þaö (t. d. um Græn-

h'md), sem nú er ekki að finna í ílauksbók. þess mætti lil geta,

að þelta hafi verið 2 arkir. 3) í 544 hggja nú 12 arkir eða 9íi

blöð, vanlar því ekki nema 3-4 blöð í þcssar 12 arkir, fyrir

utan það , að í miðjuna vantar 2 arkir samstæðar (niðrlag Her-

vararsögu og fyrri helmíng l'óstbrœðrasögu) , verða þetta 14

arkir. 4) Lucidarius, 2 arkir (IGhlöð), finnst nú ÍAM. G7oí4'",

og sýnir kjölfariö, að þelta er ahr sami laicidarius og sá sem

í Hauksbók stóö. Hefir því Hauksbók í heiUi h'ki verið um 24
.

arkir (6 + 2 + 14 -|- 2 = 24) eða undir 200 blöð.

Um eigendr Hauksbókar í fyrri tíö vitum ver það eina, að

á einum stað stendr í hókinni með hendi frá 14. eða 15. öld:

^^Teitr Pálsson á þessa bók, ef hann skal óræntr vera'\ þessi

Teitr Pálsson ætlum vér hafi verið af Ogrsætt, því bæöi Teitr

og Páll eru æltarnöfn í þeirri œtt, og mun hann hafa búið

fyrir vestan. í annáhim er 1344 nefndr Teitr Pálsson. —
Haukr Erlendsson sjálfr mun og hafa búið á Vestfjöröum, því

kona hans var komin af Rafni Sveinbjarnarsyni
,

og náskyld

herra Uafni Oddssyni; Erlendr lögmaör sterki var og öruggasti

slyrktarmaðr Rafns í staðamákim, og varð aðiii þeirra niála

eptir llafn; má vera aö þessu hafi valdið tengdir, og hafi þeir

feögar Haukr og Erlendr haft óöul og eignir vcstanlands.

Nú höfum vér og fengið dagsönnu fyrir því, að bók þessi

er víða rituð með eigin liendi Hauks. Haukr var um hríð lög-

maör í Noregi, og eru enn lil tvö bréf eptir hann, dagsett 28.

Jan. 1302 og 17. Oktbr. 1310, og eru þau með sömu hendi og

Landnáma og Kristnisaga og mikill þorri af bókinni, en sumt í

henni hafa þá ritað skrifarar Hauks. Enu eru til fleiri bækr,

sem Hauki veröa eignaöar, þegar vér nú þekkjum hönd hans:

AM. 415 í 4*0 (rituð eptir 1315), þar í er annáll, sem kalla má
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Hauks annál, og mart annaö; svo og AM. 732 í 4*», mest iim

tölvísi og rím og stjörnufræði, en bvorug þessara bóka er úr sömu
bók og Landnáma, það sýnir kjOlrinn og sniðið. Ennfremr eru

til í Norogi nokkur blöð úr Gulaþíngslögum með bendi Hauks,

hefir bann ritað þessa lögbók meðan bann var þar lögmaðr, er

þetta bandr.it bið bezta sem til er af lögum þessum, en því

miðr er það ekki nema b'tiö brot».

Haukr Erlendsson mun vera fæddr um 12G0, bann varð

lögmaðr 1294 eða 1295 og andaðist 1334 ; nær bann var berraðr

vitum vér ekki með vissu; árið 1304 var bann orðinn herra;

vér getum þessa, því þar undir er kominn aldr Hauksbókar. í

Landnámu, sem stóð fremst í bókinni, nefnir bann sig aldrei

nema Hauk
,

en síðast i bókinni , í enda þorfinns sögu karls-

efnis, er bann nefndr berra. Nú er það víst, að mörg ár

Iiafa gengiö til að safna og selja saman Hauksbók; í 7 ár

vitum vér aö verið var að rita Flateyjarbók. þess mætti þá
geta, aö bókin öll væri rituð á árunum 1294—1300, meðan
hann var lögmaðr á íslandi, og enda þó Landnáma sé á

sömu bók, þá er ekkert til fyrirstöðu, aö nokkuö hafi liðið

^ niilli, aö bann ritaöi bana og bitt, sem síðar kemr; það er

raunar b'klegt, að svo sé, og bafi hann síðan sett allt í eina

^ók, en sett Landnámu fremst. Haukr hefir verið einhver bezti

r»tari á sinni líð; bönd bans er bæöi föst og þýð, og ágæt af-

^^strar. Stafsetníng Ilauks má ágæt beita, það er helzt ein-

I^ennilegt, að bann riturávallt sun fyrir son; mig, sig, þig,
J^g) optast fyrir mik, sik, þ i k, mjök; bann greinir sundr

*^íí ^5 sem lítt var í Noregi; bann ritar og mjög rs f. ss,

^
' *^íns fors, heldr ogþersi, mersa, f. þessi, messa, o. s. fr.

Nu er enn ótalað um höfund Kristnisögu; hún finnst, sem
^ðr er sagt, bvergi nema í Ilauksbók , en er þá Haukr höfundr

*) Um Hauk lögmann og rit haus, cinkum Ilauksbók, eru ritgjOr^ir:
eptir Vrof Ti a

• ^"nch í AnnaU. for Nonl. Oldkynd. 1847, bls. 169—216,
ooo— 389

» of? optir JAii Sigur^sson i Antiquar. Tldsskr. 1846—1848, bls.
lOB llo.

^

(b')
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hennar, sem sumir hafa haldið? — f>að mun fara fjarri að svo sé.

Teljum vér þar lil fyrst oröfæri Kristnisögu, það er sitt hvað

og orðfœri það sem tíðiiaðist á ofanverðri 13. öld, og sem sjá

má á Árna biskups sögu. J>arf enginn að ganga duldr þess, sem

söguna les, að hún er rituð löngu fyrir daga Ilauks; hún er

þýð og fáorð, og hcfir í öllu hinn forna sögubrag , sem tíðk-

aðist um 1200. Ilauksbók ber það og sjálf með sér, að Ilaukr

Jiefir rilað upp en ckki samið söguna: Á einum stað er eyða

fyrir nafni (bls, 27), því Ilaukr henr ckki gctað lesið hvað stóð

í frumriti hans; bis. 32 er h'ka eyða, sem eflaust hefir staðið í

sjálfri llauksbók, svo sem afskript Bjarnar á Skarðsá í Viðbæti Land-

nánin sýnir. Fyrirsögn er röng á cinum stað, við kap. 13'
;
og að

síðustu þá cr Ijöldi af ritvilium í bókinni í nöfnum og slíku; má

til nefna helztu dæmin; bls. 17 stendr: ,^mun ek gera þignan",

en á að vera: ,,gcra þig [sýkjnan''; bls. 23 stendr ^^Broddi j>or-

arinsson'', fyrir ^^bróðir þórarins"; bls. 32 stendr: ^,i>órðr og

ráll vóru synir þeirra", cn á aö vera ^^Snorri ok Páll" (sbr. llafns-

sögu og Sturlúngu), o. s. írv. I>etta sýnir til fullnustu, að sagan

er riluð ekki skömmu fyrir daga llauks. En hver er þá höfundr

hennar? — þetta er vandari gelan. Vér vilum, aðUaukr ritaði

Landnáma sína eptir bókum* þoirra Styrmis fróða og Slurlu lög-

manns, og bafði það úr hvorri scm framar greindi, en Kristni-

saga er ekkl annað í llauksbók en þáttr, sem er áfastr Land-

námu, því hún byrjar svo : ,,iNú hefr þat, hversu kristni kom á

ísland", en Landnáma sjálf endar með því, að segja hverir land-

námsmenn hafi verið skírðir, og mun þaö vera svosem inngangr

kristnisögunnar. ]Nú höfunri vér Landnámu Sturlu
,

og finnst

ekki Kristnisaga þar, en Styrmisbók er glötuö. Nú ímyndum

véross, að Kristnisaga hafi slaöið aptanvið bók Styrmis. Styrmir

fróði Kárason mun vcra fæddr um 1180; bann varð lögsögu*-

maðr 1210; 1235 tók hann viö ráðum í Viðeyjarklaustri, og

andaðist 1245, mun hann þá hafa verið gamall maðr. Styrmis

nafnið heyrir til Víðdæla ætt, og ætlum vér að Styrmir liaíi

i) ritararnir settu optast ebr æt\h fyrirsagnir aUar af eigin brjósti.
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verið af þeirri ætt; líklegt er og, að hann hafi verið nákominn

Gilsbekkmgum, og það helt Árni Magnússon. Rit Styrmis

mælli œtla að væri frá hérum 1220, nokkru eUlri en rit Snorra,

og það er ekki óh'klegt, að bók sú sem Haukr ritaði Krlstni-

sögu eptir, hafi verið um 80 ára göniul.

En hafi nú sagan staðið í bók Styrmis, þá er enn að vita,

hvort húu muni þá vera eptir hann. Vér ætium að sagan sé

eldri en svo, að hún geti eptir hann verið. þar til skuium vér

leiða nokkrar líkur. í niðrlagi sögunnar eru tuldar ætlir frá

Ualliða Márssyni
,
þrír knérunnar, og í öllum þremr er að eins

taiið í þriðja lið frá Halliða. Snorri og Páli eru nefndir, dóttur-

synir Uufliða, en ekki l>orvaldr Votnsfirðíngr , sonr Snorra. Á
sama hátt er síðast nefndr lllugi íngimundarson Illugasonar.

^essi lllngi mun hafa verið nýdruknaðr þá er sagan var rituð,

en íngimundr faðir hans andaðist 11Í>0, og lllugi afi hans er

líklega hinn sami og Hilarius prestr, er lllugi líét öðru nafni,

og getið er í Jóns sögu helga. I>ar sem nú höfundrinn teh'

ávallt í þriðja liðj hvorki flciri eða fævri, þá ællum vér að afþessu

megi marka aldr sögunnar, að höfundrinn hafi lifað samtíða

þelm mönnum, er hfðu á ofanveröri 12. öld. l>ar sem nú að

hölundrinn vitnar til sögu Odds múnks, sem sjá má í kap. 6

.,sem ritað er í sögu hans" (þ. e. Ólafs konúngs eptir Odd), þáh'tr

svo út, að hann hafi haldið sögu Odds sém aðalsögu, og má
íif því leiða, að sagan sé að vísu áðr riluð en Snorri Slurluson

setli saman Noregs konúnga sögur sínar, en hér h'tr svo nt, sem

höfundrinn hafi ekki þekkt annað en sögu Odds. Að hinu sama

niælli og lúla það, að höfundrinn á einum stað nefnir Ara ganila

(hls. 26); svo nefnir hann Ara iVóða; þettaer auðsjáanlega gjört

lil að greina hann frá Ara þorgilssyni sterka, sonarsyni hans,

er andaðist 1188. Á 13. öld er opt nefndr Ari prestr, en hann

er aldrei nefndr gamli; það lítr svo út, sem menn kunni vest-

anlands að hafa kallað hann svo meðan Ari sterki lifði, og litla

stund síðar, því þá gátu menn viUzt á nöfnunum, en síðau fest-

ist nafnið Jróði" við Ara prest, en fáa gat rekið svo minni til

Ara sterka, aö fyrir þá skuld þyrfti að nefna Ara gamla. t>að

1
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er enn fremr inerkjandaj að ein lítil grein slendr sú í Kristnisögn,

sem hún og llúngrvaka hafa einsj það er byrjnn H. kap. í Kristnis.

og 8. kap. í Uúngrvöku, frá: ,^þá kom sú hríð um dymbildaga"

0. s. fr. það er auðscð, að annaðhvort hefir sá sem ritaði

Húngrvöku haft fyrir ser Kristnisugu, eða þá hitt, og sýnisL

hið fyrra hkara. l>að kemr og svo fyrir sjó'nir, sem þjrrþrennar

sögur : Islendíngabók Ara
,

Kristnisaga og Húngrvaka, ásanil

sögum þeirra J^orláks biskups og Páls , sé eins og þrír liðir á

einni festi
;

það er svo sem hvcr þeirra hafi getið aðra af sér,

og hver rekr aðra. ílöfundr Kristnisögu hefir þekkt og haft til

fyrirmyndar Isiendíngabók, og stundum ritað orðrélt upp úr henni,

og að allsherjar-sögublæ tekr þessi saga fram Húngrvöku, en

gengr næst Isiendíngabók. Kristniþáttinn í Njálu hefir Kristnisögu

höl'undr ekki þekkt, og hvorugr annan, en um kristniþáttinn í

Ólafs sögu Tryggvasonar er öðru máli að gegna, hann er orð-

fleiri, en að orðfæri þó víða samhljóða Kristnisögu, og að lík-

indum ritaðr eptir henni með breytíngum, heldr en að báðar

sögurnar sé af sama brunni
;

og víst er það , að frásögnin í

Olafsfiögu um kristniboðið, sem hún er nú, er ýngri en sú í

Kristnisögu, og frálcitt eidri en frá 13. öld*.

llöfundr Kristnisögu hefir hlotið að vera nákunnugr bæði í

í Borgarfirði og nálægt I>íngeyrum, það sýnir sagan um Skegg-

björn, sem hvergi finnst nema hér, og svo að sagan lyktar mcð

því, að segja frá druknan Illuga á Breiðabólstað. En um höf-

undinn má draga lleiri líkur. I sögunni segir, að Olafr konúngr

'A'fyggvason kæmi í Noreg á öndverðri gó, svo og, að hann kæmi

úr Ilólmgarði til Norcgs, „sem ritað er í sögu hans", cn

þetla tvennt stendr hvergi nema í sögu Odds múnks, og er þar

að auki eigi rétt. Nú má enn fremr skilja hvað til þess kemr,

að Kristnisaga lætr þangbrand vera 3 vetr á landi hér, og kemr

það ekki af fávizku höfundarins, heldr af hinu, að hann fylgir

i) ort&tœkií) l>ri^ja bræ^ra, nœsta brœW o. s. fr, (Kr. s. kap. 6) fiunst

varla nema í sögum frá 12. öld. Á 13. og 14. Öld sög'fcu menn þrenicnn-

íngar o. s. fr. og svo hefir Ólafssaga.
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því hinu sama tíinatali sem Oddr múnkr, en það er, að Ólafr kæmi í

land ágó 995, nm sumarið eptir (995) sendi hann Stefni til íslands,

þá á nœsta sumri þangbrand (996), en 999 kom þangbrandr til

Noregs og verða því 3 vetr hans á íslandi. Eptir tali Odds og

Kristnisögu var Ólafr 6 sumr og 5 vetr konúngr að Noregi. Nú
væri sú tilgáta ekki langt af vegi, að Oddr múnkr og engi

annar sé höfundr Kristnisögu; hann lifði sjálfr á ofanverðri Í2.

öld og hafði fróðlegar spurnir af mörgum mönnum. llanu var á

þíngeyrum langan aldr. Ólafssögu sína ritaði hann á latínu, og

böfum ver af henni að eins íslenzka þýðíngu , sem líklega er

eptir Styrmi prest fróða.

Vér höfum enn ógetið hins eina atriðis, sem kynni að mæia

með því, að sagan væri rituð á 13. öld, en það er það sem

stendr í lokum 3. kap. (bls. 7) um kirlíjuna í Ási: ,,en hún stóð

þá er Bótólfr biskup var at Hólum, svá at ekki var at gert utan

*it torfum." í Ólafssögu er á þessum sama stað sleppt greininni:

itþá erBótóIfr biskup" o. s. fr. í öndverðu mun hafa staðið: ,,en

Iion stendr enn", en afskriftu'i mun hafa skotið þessu inn um
I^ótólf, og líklega er frá Uauki þessi grein komin inn'.

Utgáfu þessari er þannig hagað, að skinnbókinni er fylgt

það sem hún nær, en þar sem hana þrýtr er fariö eptir afskript

sira Jóns Erlendssonar , AM. 105 folio; svo hefir og Björn á

Skarðsá ritað upp niðrlag Kristnisögu eptir Ilauksbók meðan

hún var í höndum hans, og sett það aptan við Landnámu sína

(sjá Laudnámabók í íslendíngasögum LIL 1843, bls. 328— 332).

Þetta má hafa til samanburðar.

Kristnisaga er tvisvar fyr útgefin : fyrst í Skálhoili 1688 af

l'órði biskupi þorlákssyni, og síðan í Kaupmannahöfn 1773 á

í^ostuað Árua Magnússonar nefndarinnar. Bezti kostr þessarar

^^lgáfu eru hinar fróðlegu skýn'ngar eptir llannes biskup Finnsson,

lextinn er ekki að sama hófi vandaðr. Brot af Kristnisögu er og

Prentað í Grönl. hist. Mind. 11. 232-35 og Antiqu. Iluss. 11. 236-37.

nema Haukr liafi hór mislesií) liandrit Styrmis, c'ba Jón Erlendssou

islcsi^ Haiik, og hafi stalbil: ,J)á er Brandr biskup'\
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II. Ijáttr af Ijorvaldi víðföbla Roðranssyni (bls. 33—50)

finnst í Óiafs sögu Tryggvasonarj og er hann hör prentaðr cpth*

skinnbókinni 61 í folio i safni Árna, sömu bók og Ólafssaga
*

1 Fornmanna sögnm er prentuð eptif, en til samanburðar eru

höfö Nr. 53 og 54 folio ; í annað þeirra vantar upphaf báttarins, eu

í annað vantar allt nema upphafið
;

þessav bækr cru og allar

alveg samhljóða; en í Flateyjarbók, og í Ólafssögu þei.rri sem

stendr í AM. 62 folio, er þáttrinn nokkru stytlri og stundum

írábrugðinn h'tið eilt, og er þess getið neðanmáls. Orðfærið á

þætti þessum virðist oss benda til þess, að hann sé varla ritinn

fyrr en á 13. öld. þar er tvisvar skýrskotað til Gunnlaugs; í kap.

3 segir svo: ^J>enna atburð segir Gunnlaugr múnkr at liann

heyrði segja sannorðan mann, Glúm þorgilsson, ea Glúmr iiaföi

numit at þeim manni, er hét Arnórr ok var Arndísar son"; og

í kap. 7 segir enn : ,^þessa laxveiði gaf hann (Máni) undir kirkj-

una í Holti, ok segir Gunnlaugr múnkr, at sú veiðr hafi þar

jafnan síðan til legit'*. þetta hvorttveggja mun hafa staðið í

Ólafssögu Gunnlaugs, og mun Gunnlaugr hafa ritað um I>orvald

í sögu sinni; þetla helir höfundr þáttarins haft fyrir augum,

og þar sem enn fremr segir í Jiap. 7 : ,,hjá þeirri kirkju sér

enn merki at hann hefir byggt svá sem einsetumaðr''
,

og litlu

síðar: ,,þvi at við kirkjugarðinn sér, at verit hefir garðhverfa

nokkur . . . ok heitir þar síðan Mánagerði." Af þessu þykir

mega ráða, að höfundrinn hafi búið fyrir norðan og verið þar

gagnkunnugr. þess mælti og til geta, að þáttrinn væri eptir Styrmi

fróða; sumstaðar lítr svo út, sem hann hafi verið frumritaör á

lalinu, og kynni það að koma af þvi , að Ólafs saga Gunniaugs

var á latínu skrii'uð. ílöfundr þáttarins helir þekkt Kristnisögu,

það sýnir orðiærið á sumum stöðum , en höftmdr Kristnisögu

hefir naumast þekkt annað en munnlegar sögusagnir um j>orvaUl.

Aö þáttrinn sé nokkuð seint ritaðr sýna og meöal anuars slík

orðatiltæki sem : ^,þar var mikill skáli, sem þá var víða siðr tii"

(bls. 41) og: ,,sem í þann tíma var tílt, at drekka öl viö eld"

(bls. 42), cn orðfæriö og sögublærinn ber þó Ijósastan vottinn,
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og má hvorugl í'ornt heita. — þátlr þessi hefir verið prcntaðr

áðr ásamt Ólafssögu, og stakr með Ilúngrvöku 1778.

III. t*ÁTTR AF ÍSLEIFI iiiSKUPi (bls. 51—56) finnsL í Flat-

eyjarbók á 381. dálki, og er hann her prentaðr eptir henni;

banu er og á pappír í AM. 554, 4*°, og er hann eptir því

handriti prentaðr með Kristnisögu í Kaupmannahöfn 1773. Frumrit

þessa pappírshandrits finnst í blaðasHlrum á skinni í safni Árna, Nr.

75 c í foUo, og eru það fá blöð í HUum 8^». þáttrinn er þó

raiklu lakari í 75c og 554, en í Flaleyjarbók , t. d. Fnjóskadal

f. Víðidal; þar sem fágæt orð eru, (bis. 54 athgr. 3), þá er

þvi snúiö við. Um höfund þáttarins getum vér ekkert sagt. Af

niðrlagi hans mætli gela til, að hann væri frá sama manni

kominn og Jóns biskups saga hins helga.

IV.— VI. HÚNGRVAKA (bls. 57— 86), líORLÁKSSAGA (bls.

87— 124) og PÁLS BiSKUPS SAGA (bls. 125— 148) taka þvínæst

hver Yið af annarri, og þareð nú fuliar líkur má færa lyrir því,

að allar þessar sögur sé eptir sama mann
, þá tökum vér þœr

uUar þrjár í einu lagi, og skuUim vér þá fyrst tilgreina handrit

hverrar sögunnar fyrir sig: Ilúngrvaka er eins og Kristnisaga

til vor komin frá einu skinnliandriti , sem á 17. öld hefir

verið til einhverstaðar á íslandi; en það skilr, að af þessari

skinnbók er nú ekki örmull eptir, og vér höfum engar sögur

af henni, annað en að öll þau pappírshandrit, sem til eru af

sögunni, ber að einum brunni; þau bera það með sér, að þau

eru öil af einni og sömu skinnbók runnin, og ekkert þeirra er

eldra en frá hérumbil 1640; þá hcfir skinnbókin að líkindum

enn verið til, en síðan farið sömu leiö, sem svo margar aðrar

systr hennar fóru á 17. öld. llin fyrsta spurn, sem vér höfum

til IJúngrvöku , er frá SkálhoUi: um vetrinn 1601 samdi sira

Jón Egiiöson ágrip af llúngrvöku." J^etta hans eiginhandarrit er

enn lil í AM. 1 10, 8"
; héðan atvikaðist að sira Jón ritaði Biskupa-

annála sína. t>á hefir skinnbókin líklega verið í Skálholti^ en

það hefir ekki varað lengi. Lm 1630 hefir Ujörn á Skarðsá

luift hana; liann skýrskotar í Landnámu sinni til Ilúngrvöku, og

hefir ritað liUa grcin cptir henni um útlenda biskupa á íslandi
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(sjá viðbæti við Skarðsárbók í íslendíngasögum I. B. 1843, bls.

332— 333), og þykir mega sjá þess vott, að hann haíi haí't sjált'a

skinnbókina j en ekki pappírshandrlt'. Skömmu síðar hefir

forlákr biskup Skúlason haft bókina, og látið rita hana í hið

stórasafn af Biskupasögunij sem hann lét saman rita í eina bók,

og nú fmnst í fimm heptum í safni Árna Magnússonar (404, 392,

395, 380, 398: öll í 4'«). Húngrvaka ásamt l>orIáks sögu belga

er í Nr. 380; þetta er hið elzta handrit Ilúngrvöku sem nú cr*

til, og er ritað 164
1

; tveim árum síðar (1643) hefir Jón Gizurarson

á Núpi í Dýraörði ritað sína ilúngrvöku, sem finnst í safni Árna

Nr. 205 í folio; þetta handrit ætlum vér sé tekið eptir skinn-

bókinni sjálfri. Árið 1654 hefir bókin enn verið á llólum, og

lét þorlákr biskup þá skrifa þær báðar Ilúngrvöku og þorláks-

sögu á skinnbók, sera nú finnst í safni Árna, Nr. 379 í 4»°. þelta

er hið bezta handrit, sem til er afHúngrvöku, og er það hér lagt

til grundvallar við útgáfuna. Nú deilast handrilin þannig í Ivo

flokka: 1) Bækr þorláks biskups 380 og 379, og eru þær inn-

byrðis samhljóða, en þó nú skinnbókin 379 sé 13 árum ýngri

en hin, þá er hún þó belri, og hún mun ekki vera skrifuð eptir

hinni, heldr hlvtr hún að vera á fyrstu hönd rituð eptir skinn-

bókinni sjálfri, Frá þessum bókum eru komin handritin 204

folio, 376 og 381 4*0. 2) Frá afskript Jóns Gizurarsonar, en hún

er frí, einsog fiestar hans afskriptir, eru flest komin: ni. Nr.

378. 4'o (með hendi sira Ketils í Hvammi); 206 og 210 folio

(báðar með heudi sira Jóns Olafssonar á Rauðasandi 1669—1703)

;

209 fol. (meö hendi sira Jóns Erlendssonar) ; 207 folio (með hendi

Ásgeirs), og enn fremr 372—3, 375 4»«; 208 og 211 folio. Að

þetta sé svo, sýnir texlinn í þessum handritum, en til styrkíngar
'

skulum vér þó tilgreina fá dæmi, og er fyrst fyrirsögnin, sem

þau öli hafa sameiginlega , svo að kalla orðrétta, en hún er

þannigí 205: .^líinn lítill bœklíngr af fáuni biskupum, sem verið

hafa-á íslandi, þeim fyrstu, og hvernig Skálholt var fyrst byggt,

i) Hann ritar einmœlt f. ciimælt, sem ÖU hin hafa (bls. G5 athgr. 8),

og brúar fyrir brúr == brýr, sem hin hafa.



FORMÁLI. XXVir

ogþar var sctlr biskupsstóli, og af hverjum það'var til sett, og

nær." þessa fyrirsögn mun Jón Gizurarson sjálfr liafa smíðað.

I einni vísu er eyða í 205 fyrir orði (sjá bls. 82 atligr. 4); þessi

sama eyða finnst í ölium áðrnefndum handritum, eða þá að í

hinum íölíustu er sett í staðinn lokleysan ^jiefir tignað'* til að

fylla upp með einhverju. ^^Skarbenclíngr" fyrir ^^skarmendíngr"

finnst í þeim öllum (kap. 14, bls. 77), en það er ekki annað en

röng getgáta Jóns Gizurarsonar. Daimin eru mörg fleiri, en

þetta nægir. þessi flokkv er allr lakari en hinn fyrri. Hin

handritín eru ómerk að öllu, en í safni Árna cru alls 18 bækr

af llúugrvöku, og að auk ágrip sira Jóns Egilssonar; má þó sjá,

að það er frá sönm bók komið og öll hin handritin'. Hér var

því ekki nema einn koslr, sá aö gefa út nptir 379, en hafa 205

til samanburðar, og reyna á þann hátt að finna hvað staðið hefir

í frumbókinni; heröi það mátt næ.gja, en af því að oss var ekki

jafnljóst um ættleiðíngu handritanna, þegar sagan var gefin út,

þá tókum vér heldr vel en vart, og eru því íleiri handrit höl'ð

til samanburðar, en brýn þörf hefði verið. En með því að í

frumbókinni sjálfri hafa verið margar villur, því skrifarinn hefir

ekki ætíð skilið hvað hann ritaði, og veldr því hið einkennilega

mál Uúngrvöku , en í afskriptunum hafa þær ijölgað en ekki

fækkað : þá er mikiil vandi að færa Húngrvöku til rétts máls, og

sumstaðar ætkim vér það trautt muni auðið verða, nema ný

handrit komi fram af öðru kyni en þau sem nú þekkja menn.

Húngrvaka hefir fyrr verið gefin út af nefnd Arna Magnús-

sonar, Kmh. 1778, 8^°^ j^qQ fróðíegum skýríngum, en textinn er

einkum eptir 205, eðr þeim ilokknum, sem lakari er, enda er

textiun víða lítt iæsilegr fyrir málvillum. Ulgefendrnir hafa skipt

handritunum í Codices Antiquos^ Holanos^ Jorundinos og Micctos^ og

i) Ef vér nefnum frumbókina A, vcrbi' kynþáttr handritanna Jjannig:

A (týnd)

T: 379, 380 Z—Z b: 205.

204, 370, 381. 378, 206-2U, ' 372-3, 375.
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haldið að þau sé frá mörgum skinnbókum komin, en því er nú

miðr að ekki er svo. Einkum er þó að furða, að þeir hafa látið

hina afkáralegu forneskju - stafsetníngu villa sig, sem sira Jón

Ólafsson á llauðasandi tamdi sér, og halda að afskript hans 206

sé rituð eptir afgamalii ágætri skinnbók, af því hann ritar aNþi

vaLþ (andi, vald) o. s. fr., en með allri forneskjunni er hún þó

ekki annað en afskript af ílúngrvöku Jóns Gixurarsonar í 205,

og er enn fremr því til styrkíngar, að hönd sira Jóns sésl á

spázíunni í 205 hér og hvar, og má af því sjá, að hann heíir

haft það handrit milli handa.

Af sögu Páls biskups eru færri handrit en Húngrvöku,

en sama er þó um bana að segja, að hvorki blað né geiri

er nú til af henni á skinni. Ilandrit það, sem hún er prentuð

eptir, er hin áðrnefnda bók Jóns Glzurarsonar Nr. 205; en í

pappírshandritinu 384 í 4*° finnst sagan einnig, og er á höndinni að

sjá, sem hún sé rituð á öndverðri IT.öld; er hún ef til vill eldri

en afskrift Jóns. Ilvar bókin er rituð er óvíst, en Árni hefir

fengið hana frá Jóni Jónssyni áLeirá. Aplan á Pálssögu stendr:

^^Bárðr Jónsson m. e. h." og 1697 átti sira Jón Guthormsson á

Hólmum (1725— 1731) bókina. Framan við söguna vantar fram

í 5. kap. og er það síðan ritaö með hendi frá 1700. Árni

Magnússon sefir ritað á miða í bók þessari þann viLnisburð : „er

allt grey-exemplaria, mér öldúngis ónýt'\ I>ctta er satt uin

|)orlákssögu og Árna biskups sögu , sem einnig eru á þessari

bók, en hafi Árni meint þar meö Pálssögu, þá er þaö hið fyrsta

sinn, að honum hefir giapizt í þeim efnum, því svo lítiimótlegt

sem handrit þelta er að útlili og letrgjörð, þá er þó mála sann-

ast, að vanlaði þaö, þá væri nú enginn kostr að gefa út Páls

biskups sögu nokkurnveginn iæsilega. Jón Gizurarson var sjálfr

sagnaritari, og vílaði ekki fyrir sér aö snúa við og breyta, ef

eitthvað var torskilið í íVumriti hans, og svo er í þessari sögu,

en þó er einsætt, að hans afskript verðr að leggja til grund-

vallar; 384 er ágæt til samanburðar, en ekki framar. Dœmin

má sjá í athugagreinunum uppá þetta, t. d. ,^biskupar" les
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^Jirisma" (135, 1); ^^konur ok kennimenn" les Jcór ok kenni-

menn" (140, 7). það mun mega fuUyrða, að 205 og 38A sé frá

einni skinnbók komin; munrinn er enginn í frásögn, og mun

allr vera sprolLinn af gálausum lestri', einkum liafi skinnbókin

vevið fovn og óljós, sem út lítv fyviv, því slundum Hnnast fovnav

orðamyndir: ^pf' f. jim'" o. s. frv. , enda er og ekki víst um

hvorugl liandrilið, hvorl það er á fyrstu hönd fru skinnbókinni;

384 mun naumast vera á fyrstu hönd ritað, en gæti verið skyndi-

skript af annarri góðri afskript, sem nú væri glötuö. Frurabókin

mun haia verið fyrir vestan og í höndum Jóns Gizurarsonar,

og mun hún snemma hafa gUitazt. þorlákr biskup helu' aldrei

orðið hennar handhafi, og hefir hún því ekki verið á sömu bók

og llúngrvaka, en sira Jón Olafsson állauðasandi heOr tvíritað hana

eptir afskript Jóns Gizurarsouar (AiM. 206, 210), um ieið og hann

ritaði llúngrvöku, sem er á sömu bókinni. Frá 205 eru enn

frerar korain hauurítin 204 í'olio, og 389 í 4*°. — Um Pálssögu

er sama að segja og Húngrvöku , að frambókin hefir víða verið

röng, og veldr því einkum hinn fábreytilegi sögublær, og að

orðfærið er stundum torskilið. Að færa allt til rétts máls ætlum

vér nú varla unnt, því afskriptir vorar eru ekki svo góðar sem

óskanda væri. Sagan hefir áðr verið úlgefin ásamt Ilúngrvöku,

sera áðr er greint (Kmh. 1778. 8"^°), og er Pálssaga þar miklu

síðr úr garði gjör en llúngrvaka; það h'tr svo út, seni óvaldir

menn hafi unnið að Pálssögu, en ekki Ilannes biskup eðr hans

makar; sagan er þar gefin út eins og hér, eptir 205, en án

þess að leiðrétt sé eptir 384.

|>orlákssaga hin elzta er, sem hinar áðrnefndu sögur, til

vor korain i'rá einu handriti, en það skilr, að þessi skinnbók er

enn til í heihi líki, en það er stór bók í folio, sera nú finnst í

í^tokkhólmi Nr. 5 folio í hinu íslenzka handritasafni, ágœt bók;

Til diemis niá nefna bls. 142 atligr. 3 og bls, 141 athgr. 5 (ótta ifa),

^'Ej frumriiib sö eitt fyrir bát)um ; ritarinn hefir af vangá fyrst rita^ ótta en

sífean i/a, en gleymt ab strika fyrra ovh\h út.
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þessi bók er alls 71 blað , í Iveiin dálkum rilin og 40 línur í

(lólki; ú bókinni eru tvær handir, liin fyrri bönclin, sem fyrri belm-

íngr bókarinnar er ritaðr með, eudar neðst ú bls. 96, en bin

böndin nær síðan bókinu úl. A bókinni er: i) Guðmundar saga

biskups eplir Arngrím úbóta (blað I—- 47); 2) Jóns llólabiskups

k 1 1 blöðum
; 3) Biskupaial, úbóialal o. s. fr. (sjú bls. 254, albgr'. 1)

á 2 blöðnm
; 4) I^orlúkssaga ú 8J bl. 5) Játvaröarsaga ú 2{ blöð-

um ; síðustu 3 dálkarnir í bókinni eru auðir, og: svo fyrsta síðan,

og eru ú iiana dregnar tvær biskupamyndir (Guðmundar skript

ogJóns skript belga, eða þorláks?). Um aldr bókar þessarar ber

biskupa og úbóta talið beztan vott. Af biskupum í Skálholti nefnir

bann síðasian Gyrö, sem var biskup II ár (1349— 60), og segir

að hann væri biskup IX úr; sé mi þetta ekki riivilla fyrir xi, þá

ætti bókin að vera rituð 1359. Af úbótum er enginn síðar nefndr

en Kyjólfr Púlsson í J>ykkvabæ, er var úbóti 1352—77. liókin

mun því vera rituð um 1360, og bönd og stafsetníng hennar er

því og að ölln samkvæm, aö bún væri frú þeim tíma; bókin er

vel rituö; stafsetníngin réitgóð, en í stöku blut kynleg, t. d. val

íyrir vel, o. s. fr. Bók þessi mun um miöja 17. öld bafa komið

frú íslandi iil Stokkhólms (um 1660), en hvaöan af landl hún sé

komin, af því höfum vér engar spurnir; en af líkum getum vér

þó rúðiö , að bún sé að vestan komin
,

því Jón Gizurar-

son liefir um 1640 haft bókina miHi handa, og ritað upp úr

henni þorlúkssögu ogJónssögu, og finnast búðar þessar afskriptir

í hinni úðrnefndu miklu sögubók Jóns, AM. 205 í folio. Ábóta og

biskupa ial, sem og Júivarðarsaga, finnsi einnig með hendi Jóns

rilað upp úr Stokkbólmsbók, og hefir þaö í öndveröu staöið í sömu

bók og Nr. 205, en Árni befir síöan skilið það að. Að í^oriúks-

saga í 205 sé riluð epiir Siokkhólmsbók, um það ber og texiinn

Ijósan voit, t. d. bls. 104 atbgr. 5— 6 og bls. 112 athgr. 2, og

þar sem nú Jón þaraðauki hefir riiað úbótatal og Játvaröarsögu,

þá dregr alJan efa af því, að bókin befir í haus höndum verið.

Jón Gizurarson er sú eini, sem ritað hefir epiir Stokkhólmsbók

;

ætlum vér því auðsæit, aö bókin hafi fyrir vesian verið, og snemma
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kottiizt lil Svíþjóðar. Eptir 205 er nú rituð I>orlákssaga sira

Jóns Ólafssonar í 206, sem að framan er gelið við Húngrvöku;

209 folio er með liendi sira Jóns í Villíngaholti
,
og or riluð

eplir 205, nema hvaö hann hefh* sett inn Oddjiverja þáU. Papp-

írshandritin eru því með öllu einskis virði, og var ekki annað

fyrir en prenta söguna eptir Stokkhólmsbók einni; það eina sem

haft vcrðr til stuðnmgs er I>orlákssaga síðasta í AM. 379, því

þar or sagan mjög lík hinni elztu.

þar geta naumast leikíð tvímœli á, að allar þessar þrjár sögur

sé ritaðar af einuni og sama manni; Pálssaga og llúngrvaka eru

aö orðfœri og uHum sögublæ einsog sambornar systr, og sögu-

blærinn og orðfærið er jafnnn í þeim efnum hinn ólýgnasti vottr

;

hinir fornu útgefendr llúngrvöku hafa og hiklaust sagt, að báðar

sé epUr sama mann, enda getr og enginn dulizt þess, sem hvora-

tveggju söguna les. Fágæt orð linnasl í báðum, t. d. jii ganga

at suUi'' (Ilúngrv. kap. 7 og Pálss. kap. 12), .^alföng'* (öúngrv. kap.

14 og Pálss. kap. 5); og ótal eru önnur dæmi; orðið ^.auðræðr'

fyrir ^^auðœfi'' er einkennilegt fyrir þessar þrjár sögur (þar sem

í þorlákssögu stundum stendr auðæfi, þá mun það vera afskrif-

aranum að kenna). En hvað þorlákssögn viðvíkr, þá sýnir niðr-

lag Ilúngrvöku að hún er eptir sama manninn, þar sem stendr:

4,Nú er komit at frásögn þeirri, sem segja skal frá hinum sæla

þorláki biskupi, ok er þessi saga (þ.*e. [>orláks saga) hér samin

til skemtunar góðum mönnum." Af þessum orðum má sjá, að

þessar tvær sögur eru að kalla má samfastar; Húngrvaka er svo

sem inngangr til þorlákssögu. Ilvað sögublænum á þorlákssögu

viðvíkr, þá verðr að gæta þess, aö sú saga er um helgan mann,

en allt fyrir það dylst þó ekki ættarmótið. í llúngrvöku og

Pálssögu bregðr opt fyrir spakmælum og orðskviðum
,

og er

þetta eitt kcnnimark á þessum sögum. í þorlákssögu er nú hið

sama, nema þar eru, sem von er, flestir orðskviðir teknir úr heil-

agri ritníngu, og hefir höfundrinn verið maðr mjög biblíufastr,

l>orlákssaga ber hinn sama hógværðar og rósemdar biæ sem
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Húngrvaka og Pálssaga, og þó hún sé um helgan mann, þá er

hún laus við allan ol'sa og frekju*, og því að öliu samboðin

hinum hóglynda og milda höfundi Páissugu.

Uöfundriun hetir lifaö íSkáhiolti í líö þeirra þorláks og Páls

biskupa, og þaö er líklegt að hann haíi og munaö Klæng biskup.

líúngrvöku ritaði Iiann, sem hann sjáifr segir, eptír því sem hann

haföi heyrt segja Gizur ílallsson, á líkan hált og Ari fróði hafði

fyrrum ritaö krisínisöguna í íslendíngabók sinui eplir sögnTeils,

afa Gixurar. Gizuri var kunnast aUra manna um staöinn í Skál-

hoiti, og biskupa þá sem þar höföu setið, því bæðí var hann

manna vitrastr og fróöastr, og mundi 5 biskupa í Skálholti (alhi

nema ísieif og Gizur); hanu koni í Skálholt í tíö j^orláks bisk-

ups Runólfssonar og fóstraði biskup hann, en síðan lifði Gizur

langa œfi, og andaöist í hárri elli á dögum Páls biskups (1206 ;
sjá

bls. 137 athgr. 1.); hann stóö, sem hann sjálfr segir, yfir grepti

fimm biskupa í Skálhoiti, því var ekki völ á betra sögumanni en

honum. ilöfundrinn fer um þetta svofelldum orðum: ,^heíi ck af

því þenna bæklíng saman settan, at ei faUi mér með öllu ór

minni þat er ek heyrða af þessu máli segja hinn fróða mana

Gizor Hallsson, ok enn nokkura menn aöra merkiliga liafa í

frásögur fært (Húngrv. kap. 1.). Aö höfundrinn haíi átt hcima í

Skáiholti, og veriö handgenginn Skálliolts biskupum , má sjá

á sama stað: ,,ok vita síðan, hvcrir merkismcnn biskuparnir

hafa verit, cr hér hafa verit . . . En þat skyldar mik til at rila,

hversu staörinn hefir eflzt ok magnazt í Skálaholti, eðr um þeirra

manna ráð, er hann hafa varðveittan; en(er?) ek hefi með guðs

miskun alla gœfu af þeim hlotið þessa heims". Á þessu er aö

sjá, sem höfundrinn hafi klerkr verið, onda ber og |>orlákssaga

þess Ijósastan vottinn. Að hann hafi verið á hendi þorláki

biskupi helga sýnir kap. 3 í l>orláks sögu : ,^ok heyrðum vér

hinn sæla þorlák þat vitni bera honum , at hann þóttist trautt

I) NÆrlag sögunnar, frá: „Páll biskup lót gjöra skrín" (bls. 124), or

sett aptanvií) sílbar; þalb má sjá af samanburíii vií) B og C.
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þvilíkan dýrðarmann reynt liafa . . . af því at svá bar opl til, þá

cr vér hældnm lians háUuin góöiiin, at hann kvað þat vera

siðvenjur líyjólfs föstra síns, Sœmundarsonar". í kap. 19 segir

einnig: ^^ok vil ek nú geta nokkurra þeirra orða, er hann

(Gizur Ilallsson) talaði, ok nier ganga sízt or minni^ Af Páls-

sögu má sjá, að hann hefir verið mesti ástvinr Páls hiskups, og

verið heimamaðr í Skálholli um hans daga, t. d. kap. 12; ^^en

ef þat œtla nokkurir menn, at fyrir ástar sakir hafi ek meira af

tekit um frásögn æíl ok lífs Páls biskups, cn efni sé til seld",

0. s. frv.
;

kap. 14: ,,en því get ek slíkra hluta við . . . ok þat

er mest gæöi þeim er eptir lifa'; og kap. 18: .,en guðs

miskunn fól nú þessa sína hjörð á hendr Petri postula, áðr vor

faðir ok gætandi var frá oss kallaðr"; kap. 19: ^^en við þat

er oss at una, hans ástmönnum er eptir lifum, at hann

hefir náliga öll þau gæði eptir sik leift, er menn megu eptir

hafa góðö manns ok göfugs: börn viröulig . . . auðr gnógr ok alls-

kyna slaðarpvýði, flest framkomin, en sum stofnut mcð góðuin

efnum", o. s. frv.
;
kap. 13: ,,var þat margra manna skylda,

lærðra ok ólærðra, at minnast hennar (Herdísar konu biskups)

svá rækiliga ok ástsamliga, sem hinna skyldustu nái'mga, fyrir

sakir margra hennar dýrligra matráða". Á þessum síðuslu

orðum er að sjá, sem Herdís hafi verið matmóðir höfundarins.

Vér höfum eitt sinn getið þess, að J>oiiákssaga kynni að

vera riluð árið 1198 (bls. 331 athgr. 1) en hitt mun þó réttara,

aö hún sé litlu síðar ritað. Um Húngrvöku má með vissu segja,

að hún muni rituö eptir dauða Gizurar Hallssonar, til þess benda

orðin í formálanum , en iíklega er sagan þó riluð fyrir andlát

l*áls hiskups, og mun hún vera rituð á árunum 120G— 1211.

l^n I>orlákssaga, sem er áframhald hennar, lilýtr þá að vera rituð

tim sama ieyti. Pálssaga mun þar á móli vera síöast rituö, líklega

svo sem 1216—20. fetta sést á niörlagi 7. kap. í Pálssögu:

þessi orb finnast nú reyndar ekki í cn hafa þó liklega, sem af ýngstu

^«gnnni (C) má sjá, sta^bilb í sOgunni í öndver^u (sjá bls. 113 athgr. I.).

(0)
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^^ok var þá síðan tekinn upp ór jörðu lieilagr dómr liins sæla

þoriáks bísknps . . . ok fylgðu jarteinír þá þegar þar stórar, sem

sagl verðrísögu hans". það sýna og orðin í niðrlogi 9.

líap., að sagan er ekki fyr rituð en um 1216—20: .(Cptir því

sem ávallt hefir haldizt síðan" Csjá bls. 135 athgr. 6), en það

sýna þó orðin í 19. kap.: ^^oss . . . hans ástmönnum, er eptir lif-

um", að ekki var langt liðið frá andláti biskups þegar sagan

var rituð.

Ekki ætlum vér að þíið sé nú unnt að nafngreina höfund-

inn; í Pálss. kap. íí em nefndir 5 klerkar, er þjónuðu Páli

biskupi, en um sérhvern þeirra er eitthvað til fyrirstöðu ef vel

er að gáö, að hann geti verið höfundrinn, nema ef vera skyldi

Ketill llermnndarson , sem var Giisbekkíngr
,
og andaðist 1220

sem ábóti á Ilelgafelli. Ekki getr heldr Ormr Eyjólfsson, kapalín

J>orlák8 biskups, verið höfundr sögu hans, þvíhannandaðistállólum

1204. ]i>að mun og slanda tœpt, sem hinir fyrri útgefendr Ilúngr-

vöku geta til, að Magnús Gizurarson, fóstri }>orláks biskups, se

höfundrinn. Líkast þykir oss, að höfundrinn hafl hvergi nefnt sig.

J>ess er enn ógetið, að í þessum sögum þremr er haft ein-

kennilegt tímalal: allt talið 7 árum fyr en vera á. í Jóns sögu

helga eptir Gunnlaug múnk, og í preslssögu Guðmundar góöa,

er haft sama tímatal, svo og í hinum clxlu lesbókabrotum.

I Sverrissögu er og sama tímatal (sjá síöasta kapítula hennar,

sbr. það sem hér er sagt bls. 414 athgr. 5). þetta er reikn-

íngr, en ekki vangá. í prestssögu Guömundar (sjá bls. 415) er

þetta tal eignaö IJeda presti, en eigi höfum vér getað fundið

hvar þetta stendr hjá Beda, i>etta tímatal er byggt á því, að

sköpun veraldar er talin 7 árum síðar en vanalegt er, og er

þaðhvergivíö hafl, það kunnugt sé, nema í þessum sögum er nú

vóru nefndar, en þær eru allar rilaöar á árunum 1200— 1220.

Vil-YIIí. JÓNS SAGA HELGA hin clzta (bls. 149— 202) og

Jóns saga helga cptir Gunnlaug múnk (bls. 213—260),

AfJóni biskupi helga eru þrjár sögur, er vér merkjum

jP, C. Hin elzta (^) viröist vera frumrituð á íslenzku, en mið-



suí,Muia (7Í) hofir í öndverðu ritað á iaiínu Gunnlaugr miinkr, og

íír frumriliö laLínska glatað, en þýðíng hennar íslenzk er lil.

Saga Jóns biskups hin elzta (^) finnst í þessum hand-

ritum: 1) í hinni miklu skinubók frá Skálholti, í safni Árna Magn-

ússonar Nr. 234 í geysi stóru folio; sú er rituð í tveim dálkum,

og 44 h'nur á dálki, spázíurnar afar miklar, bókfellið er enn hvítt

sem traf og mjúkt, og hefir bók þessi verið mjög vöndnð að

hvívetna, og mun hún í öndverðu hafa verið rituð fyrir Skálhoits-

kirkju, en stafagjörð og slafsetníng sýnir þó, að bókin getr varla

verið öllu eldri en frá miðri 14. öld. I>ar er ritað t. d. /w (0,

(ti (á), rfog ð er ekki œtíö aðgreint, o. s. frv. Bók þessi er nú ekki

noma 71 blað í samfellu, og að auk hérumbil 10 blaðasiitr sundr-

laus framan og aptan af bókinni, úr Augustinussögu og Vitœ

lialrmiy en í öndverðu mun hún hafa verið mikiu stærri. Um
bók þessa iœfir Árni Magnússon ritað laugt mál, enda hafði

hann og í úngdæmi sínu hjá Bartholin haft þessa bók milli

handa. Árni fer um bókina svo felldum orðum:

„þetta volumen inniheldr:

Antonii sögu, cui principium deest.

Páls sögu postula.

Maríu sögu.

Jóns sögu Hólabiskups.

Augustini sögu.

- Fyrrum hafa óefað í þessu sama volumine verið llieronymi

^'tus patrum Qkit vocant) og Thomaa saga erkibiskups*; heíi eg

úr þessum tvennum sögum fengið nokkur fragmenta á íslandi, og

^i' auðséö af forminu, kjölgötunum og skriptarlaginu, að þessar

sðgur hafa nefndu volumini fylgt. það sem nú vantar framan viö

þetta Volumen sýnist ekki muni verið hai'a nema eitt kver (ark),

og hefir það þá verið upphafið á Anionii sögu; það er auðséð

^öppunum i'raman til, og enn betr sá eg það þá er eg rakti

úr köppiuium þráðinn til að festa inn hið fyrsta kverið, sem

íaust var orðið, að ekki Imfa þessar sögur, Vitæ pairum og

'íbomas saga, verið bar l'ramanvið lestar, því þar líefir ekki framan-
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við verið nema eitl kver, seiTi áör er sagt, og að vísu ekki meira

en tvö, ef það svo skyldi veru, og hafa þá þcssar sögur veriö

aptanvið voiumen. Að Yitæ patrum og Tliomassaga liafi verið

aptanvið þelta volumen getr ekki heldr staöizt, þvíað kapparnir sýna

þar, einsog framanvið, að þær hafa þar ekki rúm fengið ; cr

svo h'kast til að geta, að bókin hafi á ný uppbundin vorið, og

þessar tvær sögur þá fráskildar, en víst er það, sem áðr er sagt,

að þær hafa einhvernlíma í þossu vohimine verið. Framan á

Yili^ patmin er sú fyrsla síðan auð , hvar af ráðast kann, aö til

hefir ætlað verið það hún skyldi standa fyrst í volumine. Annars

hefir J)ormóðr Torfason um þetta volumen mér sagt, að það hafi

til forna (eg trúi þegar hann var í skóla, heidr en síðar þá hann

á íslandi var) verið hérum þveihandar þykkt, og minnir mig

hann legði þaö til, að um þaö leyti liefði skólapiltar, og kannske

aðrir, kippt úr því blöðum til að hafa utanum bæ.kr; kannske

' hann hafi og sagt, að það iiafi verið initio mutilum það fyrsta

hann þaö sá, þó man eg það eigi glöggt — þegar eg

var lijá Barthoiino, nokkrum árum fyrir hans dauða, hafði hann

þelta volumen til láns frá Mag. þóröi l>orlákssyni , las eg það

þá í gegnum
,
og excerperaöi úr öllum sögunum, sem þar inni

standa , vctustiorcs ct rariorcs voculas. J>á var Augustini saga

heil og vantaöi ekki í. Nú síðar, þá eg fékk bókina tii láns frá

Skálholti og hún í annað sinn fór til Danmerkr, þá vanlaði eitt

blað í Augustini sögu, sem þess í milli haföi úr henni rifiö verið

á íslandi. i>ar eplir barst mér í hendr hell'tin af þessu blaði,

scm er neðri parlrinn, en efri helmíngrinn var af skorinn og

burtu. i>enna helmíng hefi eg lagt á sinn stað innaní bókina,

og til allrar hikku er þessi hin sama Augustini saga heil í öörum

codice Scaíholtcnsi i htlu folio (þ. e. A\l. 235 folio) , hvaðan

þessar lacunœ kunna aö heilu að fyllast, og hefi eg in altero

illo codice anrioteraö inmaryine hvar þessar lacunœ eru í þessum

codice:' — Á öðrum slað segir Árni um þessa sömu bók: ^^þessi

bók hefir heyrt Skálholts kirkju til fyrir löngu, og verið svo

smámsaman rifin í snndr; eg hefi mörg blöð úr henni fengið úr
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mörguni stöðum á íslandi úr ymsum landshornum." ÁrniMagn-

ússon hefir búiö til latínska þýðíngu Jónssögu eplir þessari bók,

og finnst sú þýöíng í saíni hans, sýnir þaö aö honum liefir

sagan þóU mcrkilegj enda er hún all-fornyrð, og mun trauölega

vera vngri en fra öndveröri 13. öld, L d. eyfit ekki, sem víða

íinnsl í þessari bók.

2) í safni Árna Nr. 221 folio finnast enn 5 skinnblöð, 4 úr

niðrlagi Jonssögu og eilt úr Augustinus sögu, l>essi blöð eru

með gamalli hendi, líklega frá lokum 13. aldar, og það verðr

ekki belr séö, en að sú bók, sem þessi blöð eru úr, se einmiU

frumrit fyrir 234, oröfæriö á Jónssögu er násvipaö, og í báðum

kemr Auguslinus saga næst á epUr Jónssögu (sjá bls. 202 alhgr.

2), eru því þessi skinnblöð merkileg, og eru þau höfð til sam-

anbm^öar þaö sem þau ná.

3) 1 AM. 235 í folio finnst og Jónssaga, en ekki nema tvö

fremsU\ blööin
,

þ\í hitt \anlar. Bók þessi innihcldr mavgav

helgramanna sögur. Árni Magnússon lýsir svo innihaldi hennar;

.,1) Af Maria Ægyptiaca hUini bersyndugii, def, *, 2) Magnússaga

líyjajarls, siutt; 3) Jóns saga Uólabiskups, vantar mestan blut aptan

af; 4) Pélrs saga poslula, vantar framan við; 5) Margrétu meyjar

saga; tí) afMartha og Maria Magdaiena; 7) Sancti Olaí miracula

^uœdam^ tekin úr sögu hans; 8) Af Fide^ Spe etCharitate\ D) St.

Laurentii píslarvoUs saga; 10)Mariu saga meyjar, slutt; 11) Au-

guslini saga (samhljóða og í 234) ; 12) Maurilii saga; 13) Páls saga

^^poscolij stutL; l A) Flageílatio criicis in Berytho
]

15) St. Theodori

^'^íiga; 16) Mai'tini saga Turonensis
;

17) Cecilíu meyjar saga". — Á

*^ðrum stað segirÁrni: ,.l>ókin er í litlu folio, baudlaus, liefir fyrr-

líin verið eign SkálhoILskirkju, utjmio'". ~ Bókin er nú G8 blóð, cða

**^Uara 64, því 4 fyrstu blöðin, með Johannis sögu baptistæ o. s. frv.,

^^Li úr annari miklu ýngri bók. Bók þessi er rituð í tveim dálk-

h'klega um 1380. ^essar tvær bækr, Nr. 234 og 235 í folio,

^*'Li cinhverjar hinar helztu helgra manna sögubækr í safni Árna.

4) 1 ríkisskjalasafninu í Kristjania finnst og eiLL hlað í 4^«

JónHsögii, en skoriö sundr í miðju, og neðan af því. þetta
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blað byrjar bls. 153" (,,scipat hia drotnigv") og nær iVam ú bls.

15G, sambljóða SkálboUsbí3k, en skýtr þar inn þætlinnm nm

Sæmnnd og melstarann, orðretl sem í sögu Gnnnlaugs, og endar

þar á orðnnnm : ^^of bann lætr af at leita orkar" (sjá bls. 228-'^')-

Lector língcr í Kristiania bcfir góðfúslega scnt oss stafrella af-

skript af þcssn blaöi. Jóns saga bin clzta er því í bciln líki

til að eins í einn bandriti, en þrjú brot að ank. llcr er því sagan

prentuð eptir Nr. 234, og hin brotin borin saman það sem þau

brökkva.

Jóns saga helga eptir Gunnlang (B) er: I) í Stokk-

bólmsbókj sem að framan er týst (bls. xxix— xxx), og fyllir bún þar

1 1 blöð, en þá bættir sagan í miðju kafi og á miðri Idaðsíðu, þegar

komið er lítið skeið fram í jaríeinaþáttinn
;
byrjar þá biskupatal,

0. s. frv. — Að þar vanti aptan við söguna sóst á því, að jar-

teinir eru ósagðar, sem sagt er framar í sögunni að síðar skuli

koma (sjá t. d. bls. 239, sbr. bls. 254 atbgr. 1). ~ 2) Skarð

þetta, sera er aptan við söguna, fyllir að nokkru lcyti brot það

af sögu Gunnlaugs, sem finnst í safni Árnu Nr. 210 folio. I»essi

bók hefir á 17. öld verið rifin í sundr fyrir norðan land, og

blöð úr henni fékk Árni víðsvcgar að. Árni segir svo frá:

,,lJr Jóns sögu IJóla biskups 3 blöð.

úr þorlákssögu 6 blöð

úr Guðmundarsögu 6 biöð; ....

tvö af þessum blöðnm fckk eg 1705 af sira Jóni Torfasyni, vóru

komin frá Stórabóli í Eyjafirði og vóru úr forláks sögu og Jóns

sögu; þrjú fékk eg 1705 frá Mr. Nikulási Einarssyni ; vóru öll úr

l>oiiákssögu ; tvö blöð úr forlákssögu fckk cg ante annum 1702

frá íslandi, sitt úr hverjum stað, noröan frá landinu ef mig rctt

minnir; tvö blöð úr Guðmundarsögu hefi eg fengið af Guðmundi

Ólafssyni, lögréttumanni, í Dleiðargaröi í Saurbæjarsókn í Eyja-

íirði, cn hann fékk bjá sira forsteini Óíafssyni í I\liklagarði í

Eyjafirði, scm þau fengið befir, si rectc meminit^ cptir rööur

sinn sira Olaf í Grímstúngum. Eitt blað úr Guðmundarsögu íékk

eg T708 frá sira l>orIáki Grímssyni, en bann bafði það fengið
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hjá neíuduin sini þorsteini Ólafssyni í Milvlugarði. Eitt af þess-

um blöðum fékk eg frá íslandi ante anmm 1702. íJin blööin,

sem fieiri eru, befi eg eigi annoteraö, hvaðan til mín komin

se. [>aö ætla cg annars se víst, aö þessi codeæ baíi norðr í landi

verið í snndr riíjnn''. — Enn fremr er lil blað úr Jónssögu,

sem áðr lá í Nr. 220 folio, en cr fært síðan í Nr. 219, þar

sem það á heima; um þetta blaö segir Árni: ^^úr sögii Jóns

Uólabiskups, komið til m'n 1727 frá próf. sira |)orsteini Ketiis-
r

syni að Hrafnagili í Eyjafirði". — Ur bók þessari eru því nú

alls til JG blöð, og þar af 4 úr Jónssögu; um 2 þeirra viii nú

svo vei lil, að þau eru einmitt úr jarteinaþættinum, sem vantar í

Stokkhólmsbók
,

og eru þessi 2 blöð því prentuð aptanvið sög-

una, bls. 254— 60. Öll pappírshandrit aí' Jónssögu epth- Gunn-

laug, þau sem vér þekkjum, eru rituð eplir Stokkhólmsbók.

IJm böfund sögunnar má ganga úr ölUim skugga hver sé

;

þegar í formálanum segir svo :
^
jiöfnm vér þessa frásögn [segir

Gunnlaugr múnkr] . . af oss ellrum mönnnm ok meirháttar

numit, ok eigi af einni saman vorri ofdirfð ok hvatvísi þetta

verk upp byrjat, heldr at boði ok áeggjan verðligs herra Guð-

mundar biskups". Til þessara orða lítr Arngrímr ábóti í Gnð-

mundarsOgu sinni (um 1350), er hann segir svo: ,,þessi Gunn-

liuigr componeraði meðr latínu líf hins sæla Johannis fyrsta

ilolensis; váttar hann þat í prologo þess sama verks , at þat

efni tók hann upp í fyrstu fyrir bæn eðr boð virðuligs herra

Guðmundar iiólabiskups". Enn fremr er á tveim stöðum talað

iiin Gunnlaug, ,,er lalínusöguna (þessa sögu) heflr saman sett

(bls. 235, 257). 1' rumritið latínska er nú glataö, og er að eins

1-^ þýöíng söí^unnar, en ekki verðr bctr séð, en að þýöíng þessi

ínuni vera nokkuð nákvæm ; lalínu -blærinn og latínsk setn-

'í^gaskipan skín í í^egnum alla þýðínguna, og opt nefnir höfundr-

sig í lyrstu persónu (ek, vér), en þá skýtr þýðandinn opt

iiSegir bróðir Gunnlaugr' (bls. 240), ,^segir Gunnlaugr

niúnkr" (bls. 2J5, 235), tii að sýna, aö þaö er hann sem talar,

ckki þýöandinn; þetta er mjug siör í fornum þýðíngum ís-
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lenzkuni (sjá bis. 285 uUigr. 2). Gunnlauis'r tnúnkr niinnist

þannig á sjálfan sig : ,Jét hann (Jón biskiip) setja skóla heima

þar á staðnum, veslr frá kirkjudynim Inern ver sám með

vornm augum" (bls. 235), og þar sem segir nm líp.risveiua

Jóns biskups (bls. 240—41) segir iiann svo : ,,Aliir hinir sæmi-

ligslu kennimenn í Norölendínga fjórðúngi vóru nokkura hríð

lil náms at Hóluni, þá sem vorr aldr . . . . máiti muna . . . .

Margir af sagðra meistara lærisveinum ónduðust á v o r u m

dögnm . . . . En at ek nefna nokkura sagðra lærisveina, þá

er ek sá mínum augum" (síðan nefnir hann Klæng biskup,

Vilmund og Hrein ábóta o. s. frv.). Gunnlaugr mun hafa ritað

þessa sögu sína á árunum 1203— 1208, því eptir það kom bair

milli Guðmundar biskups og hans; en hitt er vandara að segja,

nær sögunni muni hafa verið snarað, en vér ætlum þó að það

sé varla fyr en um 1250, og það mæAti vera að það væri ekki

gjört fyr en á 14. öld; þó er máiið allgolt. Vér höfum laHö

sögu Gunnlaugs ýngri fyrir þessa skuld, heldr en hina söguna

um Jón biskup, sem er í skinnbókinni Nr. 234 (-4), og vér

höfum kallað „hina elztu", —
Um höfund þeh'rar sögu (^j er tæpl að segja nokkuð með vissu

;

fyrr en 1200 er hún ekki skrifuð, því þá var Jón biskup helgr gjörr,

en varla heldr miklu síðar. Gunnlaugr múnkr hefir ekki ritað hana,

því hans tímatal er ekki í henni (Gunnlaugr hefir liúngrvoku tíma-

tal), enda vantar og allt það í söguna, sem er einkennilegt við

sögu Gunnlaugs, t. d. um lærisveina Jóns biskups, er Gunnlaugr

mundi, söguna um Gils Illugason og um Sæmund og meistarann, en

þó er auðséð að sá, sem síðar ritaði, hefir þekkt sögu iiins og lagt

hana til grundvallar; mun sagan í Nr. 234 vera eldri, og niætli

halda, að Brandr biskup Sæmundarson hefði látið rita hana (um

1200), en Guðmundr biskup síðan scnl Gunnlaugi, til að dikta

hana á latínu; enda er og mestr þorri að þær segja eins frá.

Höfundr Jónssögu hinnar elxtu hcfir þekkt íslendíngabók Ara,

og ritað sturidum orðrétt að kalla eptir henni, t. d. bls. 158;

þar á móti verðr ekki séð að hann hafi 'þekkt Húngrvuku, en
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]i>orlákssögu elzlu hefir hann annaðhvort þekkt, eðr höfnndrI>or-

lúkssögu heflr þekkt Jónssögu (sbr. t. d. Jónssögu kap. 15 við

f>orlákssögu kap. 8); er þó hið síðara líkara, því ef þorlákssaga

væri eldri, þá verðr ekki séð hvcrs vegna höfundr Jónssögu ekki

heföi þekkt oinnig Húngrvöku, þar sem hún er eptir sama mann-

inn og |jorlúkssaga, og hefir líklega í öndverðu verið áföst henni.

Sögublærinn á Jónssögu hinni elzlu er nokkuð' svipaðr og á

Í>orlákssögu : orðfærið er fornt og mjög vandað, svo að ekkert

er af niúlsins hálfu því til fyrirstöðu, að sagan sé rituð um

1200, það er enda mjög líklegt að svo sé. Jarteinirnar eru flestar,

ef ekki allar, frá árunum 1199— 1201, og eru þær í sögu Gunn-

laugs, og cnda í báðum, scni þáttr sér. Jarteinaþáttrinn byrjar

i elztu sögunni moð kap. 23, og í kap. 22 cr nokkurskonar

niðrlag sögunnar. Hrandr biskup lét þcgar, cr lýst var hclgi

Jóns biskups 1198, rita í eina bók á Ilólum jartcinir Jóns bisk-

ups, jafnólt og þícr urðu; og lét lýsa þeim (lcsa þær upp, lík-,

lega á þíngi). Kplir þessari bók nnmu nú Hcstar jartcinirnar

vera teknar í hvorrilveggja sögunni. þetta má sjá meöal ann-

ars á bls. 192, þar sem segir: „ok þá er lirandr biskup lét

lýsa jarteguum Jóns biskups, þá vildi hann (Urandr djákn),

eigi þessi jartegn lýsa láta" (,,rita", helir C\ sbr. 192, athgr. 4.6).

Til jarteinabókar þcssarar er og skýrskolað í Guömundarsögu

á einum staö (sjá bis. 459 athgr. 3). þar segir: ^^margar ágætar

jarteiknir birtust á þeim degi, lyrir verðleika signaðs Johannis,

fyrsta í heilsugjöi' Brands biskups . . . hvað fyllilega greinist

í hans jarteiknabók". [>etta lýtr til þess scm scgir í Jónssögu
r

hinnielztu, kap. 31— 32 (bls. 185- 187). Til þessa mun og það

lúta, scm segir f niðrlagi elxtu sögunnar (bls. 201): ,iNú höf-

um vér yíiríarit nokkut af lífi ok jartcgnum hins heilaga Jóns

biskups, eptir því sem vér höfum fundit á skynsamiegum bók-

^ini riiað, ok haft sumt af skynsömum mönnum ok rétloröum".

þessar ^^skynsanilcgu bækr" geta ckki aðrar vcriö en jarteina-

l^ók Brandö biskups, og ef til vill ísiendíngabók Ara, scm höf-

nndrinn liefir ritað sumt eptir.

•íónssaga bin ýngsta (CJ er og til i safni Árna ISr. í^92



XlAl FOKMÁLI.

4'**j og er úr bók þeirri, sem forlákr biskup iét rita 1641, og að

framan er gelið. Frumrit þessarar bókar, sem l^orlákr biskup hefir

baft, er nú glatað. Sagan er aö orðfæri nokkuð ólík hvorri binna,

þó b'kari sögu Gunnlaugs; er bún auðsjáanlega eptir benni saman-

sett, tímatal sem í benni, og enda ritvilku' finnast slundum

binar sömu sem í Stokkhólmsbók (bls. 158 athgr. 3: ártalið

Miij fyrir Mixxiij ; bls. 173 atbgr. 1: Mcix fyrir Mcxi). pvi

verðr ekki annað seð, en að sá sem ritaði C hafi haft einmitt

Stokkhólmsbók eða þá frnmrit liennar fyrir séi\ Málið í C er

á þá lund, að bún gctr varia verið eldri en frá miðri 14. öld; en

mörg raannanöfn eru fyllri eðr fleiri í benni en báðum binum,

og'jarteinir fleiri. Allt þetta, sem einhverjum fróðleik nemr, er

sett ncðanmáls við A eða þá í Viðbæti aptan við A (bls. 203—
212), en að prenla C alla upp þótti oss ógjöranda, því ávailt,

er bún segir með öðrum oröum frá en binar, þá er það lakara,

og frásögnin í binum liggr œtíö til grundvallar.

Af því sem nú er tínt má sjá, að í raun réttri er ekki til

nema ein frumrituð saga af Jóni belga, binar tvær eru runnar af

henni, sumu bœtt viö og aptr sumt l'elit úr, en allr þorri er

svo að þær bafa allar cins. Engin af þessiim þremr sögum um

Jón biskup belga befir nokkru sinni áðr prenluð verið.

IX. I>oiíLÁKS SAOA UIN ÝNGKi (merkt B; bls. 261—332)

finnst að eins á skinnbókinni Nr. 382 14*" í safni Arna Magnús-

sonar. Um þessa bók fer Árni svofelldum orðum: ,^l>essa þor-

lákssögu lékk cg á lllíðarenda af sál. Guöríði Gísladóttur; er

það sú, sem eg var til forna að spyrja eptir, og ætlaði mundi

liibeyrl hafa Skálholts dómkirkju', hvað eg nú sé að eigi lieík

svo vei'ið. þessi þorlákssaga var, þá mér í bendr kom, inn-

saumuð með þveng í óhryssilegt Ijótt leðr, hvað eg þar utanaf

i) Um 2)etta segir Árni á Ö^nun staí) : „fjorlákssögu helga fragment

mcmbr. á 18 blöl&um skrifar Mag. Björn mér aí) fylgi Skálholtskirkju."

Jícssa jþorlákssögu hefir Árni aldrei feiigi'&, og 382 getr l>aít ekki verií), því

hún er 36 blö<b og ÖU vel lesandi, og komin frá Hiít)arenda. Hœtt er Jjvi

vib, aí) á þessum 18 blöibum hafi eitthva^ anna^ stabií) en J»orlákssaga.
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lók. þeir samaubuiidnu geirarnir eru rc^íua^ tveggja arka, seni

harhard manu eru skoriu aplan af bókinni, og hér lyrir utan

var síðast í bókinui cinu þveugr, sem baldið hai'ði eiuu arki,

sem með heilu h'ki er nú burlrifið, en þvcngrínn orðinu tilbaka.

Eigi höfðu í þcssu inusaumaða bandi nokkurnUma íleiri örk

verið, hvað eð auðseð var af götuuum í hryggnum; vantar svo

aptan við bókina:

1) síöara hhilann aptan af síðasla arkiuu, sem beilt er frauiautil;

2) tvö örkin, bverra hryggir eru tilbaka, hér samanbundnir

;

3) það síðasta arkið, sem ckkert er tilbaka af."

í bókinni Hggja nú alls 8 arkir eða 36 blöö, því að anuað

og þriðja hvert blað vantar; eu í heihi líki hefir sagau eptir

sögu Árua þá verið 11 arkir eða um 86 blöö. þeir tveir saman-

buudnu geirar, sem Árni lalar nm, eru í aunáls-bandritinu AM.

420 í 4*", en þar verða ekki lesuir nema 2 stalir eða 3, sem víða

stauda eptir á jaðrinnm
,
og verðr að eins séð að þorlákssaga

nær út báðar þessar arkir; vantar því aptanvið söguna: 5 síð-

uBtu blöðin af síðustu örkinni og 3 arkir heilar, eða undir 30

blöð, en af bók þessari finnst engin afskript, hvorki fyr né siðar.

llöndin á skinnbókinni er ágæt og sett, líklega frá fyrra hUita 14.

aidar; 23 h'nur á síðu liverri. Upphafsstafr sögunnar er vel upp-

dreginn; við stafsetnínguna cr það helzt að athuga, aö ritað er

ávalit: ifir, mindi, skildi, llrir, þikkir yfir o. s. fr.)
;
dogáevu

optast aögreind ; ai finnst stuudum. Fyrsta blaðið í fyrstu örkinni

hefir líkhíga staðiö autt, en á 3. bhiðs. er latínska kvæðið : Prœsul

Thorlace o. s. frv. ; — á 4. bls. hyrjar sagan sjálf.

þessi þorlákssaga er aö mestu bygð á hiuni fornu sögu,

en breylir þó orðfæri nokkuð að mun víða. Sagan er svo undir

komin, að ollítið þótti sagt frá í binni fornu sögu frá staðamálum

þorláks biskups ok deiium hans við Jón Loplsson og þá liorg-

ih'ðiuga. Höruudr hiunar iornu þorlákssögu var ástvinr Páls

biskups, og ritaði suguna að honum lifuuda, eptir því sem næst

vcrðr komizt, og líkiega að bans fyrirsögu. það var því að

vonum
,
þó haun sueiddi lijá deilum l>orláks biskups við Jón

Loptsson, föður Páls biskups, og um samfarir þeirra Jóns og
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Ragneiðar; iiann getr þessa þar mjög iiógliga með þessuni

orðuni kap. (bls. 92): ^^ok hafði hann mjök lánga skapraun af

þeirra hállum, er eigi váru eptir hans skaplyndi; en þó kom

þat til góðra lykta um síðir, með guðs miskunn ok góðu tilstilli

þeirra manna, ev hit áltu í, ok góðvilja þcirra sjálfra"
;
og kap. 15

(bis. 107): ^Jíorlákr biskup rauf þau ráð öU á sínum dögum, sem

hann vissi at ólögum ráðin vera, hvárt sem lut áttu í nieiri menn

eðr minni. líigi varð liann við sumamenn né höfðíngja með öllu

samiiuga" o. s. fr. En þegar nú á 13. öid óx klerka ríki, þá

var von að þessi frásögn þælti mjög svo ónóg, og þótti sem af

honum vœri dregið hið mesta lof hans, er ekki var getið um

staöadeiiur háns. í>essa gctr höfundr miösögimnar sjálfr í for-

mála sínum (bls. 264): ,,þat dregr oss mjök til at skrifa líf ok

jartelgnir þessa virðuligs iierra ok andaligs föður, at í fornum

framburði sögunnar virðist oss hann varia hafa verðuga minníng

af þeim þraulum ok nieingerðum. seni iiann liefir þolal af sínum

mótstöðumönnuui, þeim sem upp vóru á kirkjunnar skaða í hans

biskupsdómi, ok af þessu elni þikkir oss minna talat en vér

viidim. En sá góði maðr, sem í fyrstu hefir söguna setta" o. s. fr.

Allr þorri sögunnar er þó sem í hinni fornu sögu , en orðfæri

lítið eitt vikið við og svo skotið inn greiuum hér oghvar; hinar

helztu eru: 1) Prologus söguunar; 2) endir 10. kap. ;
'é) tvær

smágreinir um staðamál, bls. 275 (sbr. athgr. 1—2); 4) lítil

grein um skriptaboö, hls. 277 (sjá atligr. 2); 5) aiir Oddaverja-

þáltr með Ibrmála, bis. 280—293; 6) greinin bls. 300— 1 (athgr.

1). — í frásögninni eptir dauða l>orIáks biskups, kap. 31 11'. (bis.

299 IT.) er frásögnin hetri og fyilri en í gömiu sögunni, einsog

hún fetendr í Stokkhólmsbók , t. d. ra;ða Gizurar, og er iUa að

hér vantar í 382, svo aö fyrir það vantar upphaf neöu Gizurar;

þó er sagan hér varia óbreylt, sem liún var í öndverðu, að vísu

eru fallin út orðin: ,,ok vii ek gela nokkurra orða hans, þeirra

er hann talaði, ok mér ganga sízt ór minni," sem bis. 299 er

vísað lil að í gömlu sögunni hafi staöiö. Jarteinirnar eru framan-

lil miklu betri hér, og skipulegri, og eptir réltu tímatali, einsog

þœr hafa staðiö í jarteiuabókum þeim, sem Páli biskup iét upp-
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losa. Síöan, þegar fram eptir dregr, er her ekld selt nema slutt

ágrip al' jarlcinunnm, og þegar þess er gælt, að aptanvið bókina

vanta nœrfellt 30 blöð
,
þá er líklegt að hér á hali veriö ágrip

af öllum jarteinum þeím, sem menn höföu þá spurn af.

Ekki verðr með vissu sagt, nær sagan muni rituð, helzt af

því að seinasU hhUann vanlar. þar sem segir b\s. 281 : ,,bjó þar

(á Rauðalœk) Ormr hinn gamli", þá er það vottr þess, að

sagan sé rituö um eða cptir daga Orms Svínfelh'ngs
,

því fyr

gátu menn ekki nefnt Orm gamla. Ormr Svínfellíngr bjó á

Svínafelli árið 1222 cn var þá úngr, og hann andaðist 1241;

sagan er því vavla vituö fyr en iim 12S0. Orðfæriö á Odda-

verjaþælti er nokkuð svipað og á Arna biskups sögu , en þó

þorum vér ekki að segja, að báðar muni vera eptir sama mann,

og líklega mun þáttrinn vera ritaðr áðr en Árni biskup af nýju

hóf upp sLaðamál, því höfiindrinn mundi varla liafa getað gjört

að scr að nefna það , en í þætlinmn íinnsL cngin bendíug í þá

átt, en líklegt er að höfundr Arna biskups sögu hafi þekkt

Oddaverjaþátt; beri menn saman kap. 18 viö kap. 6 í Árna

biskups sögu, þá lítr út sem svo sé. Oröfæriö á formálanum og

svo yms oröatiltæki, sem t. d. : ^Jala með e— n' (hls. 28G) virðist

sanna, að sagan sé varla eldri en 1250; getgáta vor bls. 113

athgr. 1, að sá sem B setti saman hafi munað í>orlák, mun því

varla rétt vera.

Hinar mörgu eyöur, sem cru í 382, eru fylltar eptir hinni

ýngstu þorlákssögu , sem vér höfum svo kall.ið (merkt C), af

benni eru til ekki ahfá handrilahrot, þar sem elzta sagan {A)

og miðsagan (li) hvor fyrir sig finnst að eins á einu handriti.

l>essi ýngsla saga er þó vaunar ekki annað eðr meiva, en hin

gamla saga (^), beldr er hún að kalla orörctL skrifuð upp
,
og

hleypt úr klausum á stöku staö. Eptir kap. 17 (bls. 110, athgr. 1)

er skotið inn Oddaverja þætti. l>egar aptr í jarteinirnar kemr, þá

er alveg fylgt B að efni og röö, en miðr oröaö þar sem þœr

skiU' á, og sumum javteinum sleppt úv, Eptiv kap. 43 (bls. 315,

sbr. bls. 332 athgr. 1) þar sem A endar, kcmv nú í C jarteina-

bók l>orláks liin elzta, að mestu orörctt sem hún er hér prentuð
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bls. 333— 356 (sjá bis. 315 atbgr. 'i, og 333 athgr. 1); þar næst

kemr nýr jarloinakafli , sem bér er prenlaðr í Vií^bæli Nr. ui

(bls. 375— 391), I^essi síðasli jarteinakaíli er það eina sem er

nýtt í þessari sögu; bafa þessar jarteinir, sem í honum stanrla,

20 að töln, flestar gjörzt um 1300, og bin síðasta árið 1325,

og mun bókin það ár vera samansett; að því sama lýlr þar som

segir í C (sjá bls. 266): ,,var þá fyrr komit til þíngs en nú," og

sýnir það að C er samansett eptir að Jónsbók var iit gefin.

j[>ví þótti oss ekki hlýða að prenta allu þessa sugu, að ekkert

er nýtt í bennij fyrir utan þenna síðasta kafla bennar ; vér bufum

frumritin sjálf fyrir binu öllu , svo sem l^orlákssögu elztu
,

jar-

teinabókina gömlu (Nr. 645) o. s. fr. — Af bandrilum þessarar

sögu er ekkert bellt, nema skinnbókin í safni Árna Nr. 370 í

4*0; það er sama bókin sem rJiíngrvaka er prentuð eptir, og

getið er að framan. Skinnbók sú, sem I^orlákr biskup beíir látið

rita þessa bók eptir, erglutuö; pappírsbandritin 380 í 4*° (skrifuð

1641) og 204 folio eru alveg sambljóða benni. Enn fremr eru

liJ 6 blöð af sögunni í AM. 219 folio , sem lýst er að framan

bls. xxxviu—XXXIX, og þar á meðal niðrlag sögunnar (sjá bls. 385

atbgr. 2og39I atbgr. 2). Sagan Í2I9 er samkynja og sú í 379,

en þó af öörum liandritaflokki, og stundum h'tið eitt frábrugðin í

orðfæri, en sem þó ncmr iitlu. Ennfremr eru í Nr. 383 4'» tvö

smábrot (4 blöö), sín tvö úr bverri bók (merkt 383'í-O ; annað

þeirra kom í góðar þarfir til að fá rétt mál úr greininni um

Stcina prest (bls. 285); svo er og til lítið skinnblað í
8^'o

í AM.

385 4***, erbyrjarbls. 380, og er það ekki bagnýtt við útgáftma,

enda er þess belzt að geta um þaö, að það les ^JIunólfr" (lýrir

„Ornólfr") í söguuni uin jarleinlna í IJítarnesi (Viöb. iii, kap. 9,

bls. 380). Öll þcssi brot munu vcra frá síöara Iduta 44. aldar.

Af því sem nú er tínt má sjá, að af Jíorláki biskupi er

ekki til nema ein frumrituð saga (^); hinar tvær eru gjurðar

eptir benni, ug C fylgir henni orðrétt allvíöast. IJufundr mið-

sögunnar, sem verið befir oröfa?r rnaör, víkr orðnnum nokkuö

svo við á ymsum stöðum , svo sagan fær í B nokkuð annan

blæ en í þó efni og orð sé í raun bið sama. Að vér nefn-
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um þrjár sögur er því að eins gjört ineð tilliti til sanisetníngar

og viðauka, þó mestr þorri sé sagðr eins í öilum þremr.

Nú er komið að því, að segja frá jarteinabókum I>oiiáks

biskups, þeim sem enn eru lil og prentaðar eru aptan við sögu

hans (bls. 333 — 91). Af öllum helgum möunum var engiun

Islendíngum Ijúfari 111 áheita en |>orlákr, og slíkr ástgoði varð

hann mönnum til ákalls, að allir þöttust finna raunaböt, er á

hann hétu, ríkir menn og óríkir, í liverskonar vanda er þeir vóru

staddir. Allar jarleinir þoiiáks bera góðmannlegan og högværan

blæ
,
og bera þess Ijósan volt. að Irúin á árnaöarorð hans var

af heiium huga runnin
,

og grandaminni en vant er að vera í

slíkum efnum. þorlákr biskup var hinn fyrsti maðr á íslandi,

er vart yrði við helgi hans, en Noregr, Danmörk, Svíþjóð og

Orkneyjar höfðu um langa æfi haft sína helga menn. Hinir

helgu menn kómu í stað landvættanna gömlu, og bænir þeirra

trúðu menn að héldi löndunum uppi. A tólftu öid urðu Islend-

íngar að bjargast við að ákalla Olaf helga, Magnús Eyjajarl eða

llallvarð; vóru það því góð umskipli þegar biskupsstólarnir á

íslandi fengu sinn helgan mann hvor; tign stólanna og \egr

landsins og frelsi kirkjunnar varð að aukast en ekki þverra við

það, að nú þurftu menn ekki lengr að gjöra heit sín til erki-

stólsins i Niöarósi eðr cvlendra dýrölínga. llelgi I>orláks kom

fyrst upp norðanlands, en Páll biskup tök þessu máli seinlega

í fyrstu, en fyrir eggjan og aðhald Brands biskups og Norð-

lendínga vóru þó leyfð áheit við þorlák biskup á alþíngi 1198.

Á þessu sama þmgi uröu 9 jarteinir, og frá þínglausnum, á

þremr vikum hinum næstu, fram aö 20. Juli 1198, sem er upp-

tökudagr þorláks biskups, urðu 26 jarteinir; lét Páll biskup

alit rita í eina bók jafnótt; en menn kómu nú í Skálholt svo

ört af öilu landi, að hann hafði varla við að láta skrifa. Frá

20. Julí 1198 og þar til á þíngi næsta ár (1199) eru tilgreindar

40 jartcinir. Á þessu þíngi var lýst helgi þorláks, og lét þá

Páll biskup lesa upp jarteinabók þá cr hann haföi jafnótt skrifa

lútið. fessi bók er enn Ul að mestu
,

og er það eitthvert hið

elzta íslenzkt handrit, og finnst í safni Árna Nr. 645 í 4*°. þelta
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sest á 41. kap. í bók þessari (bls. 352) þar scgir svo: alþíngi

þessu enu sama (1199) lét Páll biskup ráöa upp (at lcsa) at bæn

manna jarteinir ens sæia |)orláks biskups, þær cr bcr eru

skrifaðar á þessi bók'\ Árni LMagnússon fékk bandrit

þetta aö norðan, og; mun það fyrrum bafa verið eign Múnka-

J>verár klanstrs. Árni lýsir því þannig og innihaldi þcss, bæöi

á blööum með handritinu sjálfu og í I\r. 43ó í -i'" fol. 17^»:

^^Miracula nonnulia sancti Tliorlaci (|kannske) aptan af

þorláks sögu).

Acla sancti Clenientis llomani.

Acta et passio sancli relri apostoli.

Passio sancti Jacobi apostoli.

Passio sancti Bartholomœi apostoli.

Passio sancti iMathœi apostoll.

Passio sancti Andreœ aposloli.

Acta sancti Pauli.

Niðrstigníngarsaga Christi.

De sancto Martino.

[Qvarto minori; codex pervetuslus, sed (quod dolendum)

mutilus]. —
Postulasögur Qvarto, meö æöi ganila og vanda skript, segir

Gnðbrandr IJjörnsson veriö hafa í sínu barndæmi á iMúnka-|jverá,

og hafi þær enginn lesið gelað fyrir utan einn mann þar í líyja-

firöi, það eru líklegast þær eg á: membrana majori 8^«. —
Ari fróði œtla eg ha(\ vevið meö sama skriptarlag scm þessi

bók"; — en ísiendíngabók Ara, sú er lil var á 17. öld, ætluöu

menn aö væri eiginhandarrit Ara (frá hérumbil 1135), og svo

gömul er böndin á 645, að vœri ekki jarteinir þorláks þar á,

mundu menn ætla þá bók vera frá 12. öld, en sökuni þessa

þá getr hún ekki eldri verið en 13. Marts 1200, því þann dag

varð síöasta jarteinin, sem í bókinni er sögð, en vér œtlum og

að bókin sé það ár rituö. Mælti til geta, aö Páll biskup baft á

þessuni vetri látiö gefa út jarteinabókina, en G síðustu kapp.

(41-46) ber að álíta sem viöbæti. Sá sem árið 1325 hefir sctt

saman hina ýngstu þorlákssögu (C) befir baft fyrir sér þessa
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bók, þó ekki sjáifa G-iö, lieldr systur hennar, sem sjá má af

oröamun þeim sem er ú milli þeirra. Af 645 eru nú epUr

66 blöð; á lí fremstu bluðunum eru jarleinir þorláks, og stendr

á heilli örk að framan, svo framanvið vantar eina örk heila eða fíeiri,

munu jarteinir |)orláks varla hafa staðið fremst, því framan

við þœr ællum vér að vanti eigi meira en 3— i blöð; það getr

verið, að í bókinni hafi staðið jarteinir þær 9, sem lu^ðu á al-

þíngi 1198, og svo þær 26, sem urðu þrjár næslu vikurnar, og

ef til viil sagan um upptöku þorláks 20. Juli , en nú byrjar

bókin í miöri jarteininni um Gn'm bónda og Holtavatn, en sú

jartein varð um mitt sumar 1198, og er uppliafið fyllt eptirC(sjá

bls. 333 athgr. i.). liitt getr ckki verið , að þorlákssaga hafi

öll vcrið á þessari bók, það sýnir frásögnin, að þetta erjarteina-

bók en engin saga, og þar að lúta orðin í kap. 41, enda mundi og,

væri það saga, einhver niðrlagskapiluli slanda við lok hennar,

ea svo er ekki. l>orlákssaga mun og heldr ckki hafa verið samin

þegar 645 var rituö. 6i5 er her prcutuð slafrétt í Viðbæti 1.

bls. 333— 356, en þó leyst úr böndum. En bandstafi alla sera

í bókinni eru (a/', Ns^ ar^ þs^ nd o. s. f.) höföum vér ekki

letr til að sýna, fyrir utan i]. Um stafsetníug bókar þessarar

þurfum vér því fúll aö tala, hún cr forn í livívetna; húu tíðkar

mjög -iþ -aþ -uþ cbafiþ, segiþ); þetta mun frá öndverðu hafa

verið framburðr á íslandi, og tínust í elztu haudritum, en síðar

fóru meun aö tíðka -it -at -ut. þar sem nú í bókinni er band

fyrir þessum samstöfum
,

þá höfum vér leyst það upp í -it

-at -ut, nema ef síðasla samstafa hefir að niðrlagi t (t. d. leitiþ).

Uandið ^ höfum vér ætíð leyst upp -er, t. d. segcr.
1 E

Onnur jarteinabók I>orláks biskups (V'iðb. II., bls. 357

—

374) er hér prentuð eptir AM. 379 : skinnbók þorláks biskups

Skúlasonar, þeirri sem að framan er getið; þar standa þessar

jarteinir aptan við l>orlákssögu hina ýngstu. þessi kafli heyrir

*^l^ki sögunni lii, heldr heíir ^orlákr biskup Skúlason fundiö

híinn á einhverjum skinnblöðum, og látið rita hann liér inn, en

þclta frumrit er nú alveg glatað, og finnst þessi þáttr nú livergi
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nema í 379 og 387, sem er léleg afskript af 379. I>etta mun vera -

gömul jarteinobók, og jarleinir þær, sem hún hefir inni að halda,

hafa gjörzt uni daga Páls biskups, að vísu allar þær, sem eilthvað

verör tilgreint um (sjá bls. 357 athgr. 1.), og segir berlega við

sumar af þeim, að Páli biskup hafi látið rita þær, t. d. kap. 6

:

((bann færði heit sitt Páli biskupi ok sagði greinilega þenna

atburð, en hann lét rita síðan"; og kap. 10: ^JWIl biskup lét

rita þessa jarteikn". 1 kap. 1G~19 standa jarteinir, sem gjörðust

í öðru hiskupsríki (fyrir noröan land), og síðast kap. 20—22

eru ^^vilranir þær, er Guðmundr prestr, cr síðan var biskup,

sendi Gunnlaugi múnk, at iiann skyldi dikta". Kap. 23 er

nokkurskonar niðrlag, sem sýnir, að þessar jarteinir hafa verið

œtlaðar til lestrs á poriáksmessu.

Viðbætir III. (bls. 375—391) er, sem áður ergetið, niðr-

lags-kaíli J)orIákssögu liinnar ýngstu (0- Allar þessar jarteinir,

þær sem tilgreindar verða, hafa gjörzt um 1300, og hin síðasla

árið 1325. fað er að sjá, scm trúin á l>orIák bafi lifnað á ný

í byrjun 14. aldar, því eptir daga Páls biskups höfum vér ekk-

ert jarteinasafn af I^orláki biskupi annað en þetta. l^ö hétu

menn á 13. öld á Jjorlák biskup, t. d. fyrir J)verárfund ; cn á

Sturlúngaöld sinntu þó fæstir Irúarefnum og gekk trúan afvega

líkt og mart annað. J>css er enn ógetið, aö í ísleijzkum annálum

stendr ár 1 388 : ,Jýst jartegnum porláks biskups." J)essi jartcina-

bók er nú glötuð.

Viðbætir IV. (bls. 391—394) er h'tið brot af í>orlákssögu

hinni clzlu : tvö skiunblöð samföst, sem finnast í AM. 383 4*» (merkt

383^). J>essi blöð eru hér stafrétt prentuð, því höndin er ágæt,

og bókin , seni þessi biöð eru úr, mun trautt vera ýngri en

frá miðri 13. öld
;

fyrsla síöan er mjög máð. J»essi biöð cru

að mestu samhljóöa hinni l'ornu J>orIákssögu í Stokkhólms-

bók, en eru þó sumstaðar fornyrtari, t. d. „vilgi mjök" (:^ mjök)

og úvandblötr f. úvandlátr, senf líklega er breytt til úr binu forna

orði. Sagan um útkomu J>oriáks frá vígslu sinni er hér og gjör

sögð en í Stokkhólmsbók (sagan um Makan), en samhljóða C
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þar á mót er í lesbókinni gömlii (sjá bls. 399) sagt eins

frá og í Stokkhólmsbók.

í Yiðbætl IV. (bls. 39-1—404) ern prentuð 4 lesbókabrot latínsk

(legendaria) um I^oriák bisknp. i>essi brot eru öU áðr prentuð

í Langebeks Script. rer. Dan. iv, 624-36. Af I>orláki bisknpi hefir

verið lil latínusaga, sem nn or glötuð, og er svo nni alla helga

menn, aö til heHr verið lalínsk saga af þeim jafnframi hinni

íslenzkn (þorlákr , Jón helgi , Guðmnndr , Ólafr helgi.), Tvö

f.Yrstu leshókabrotin (Nr. 1—2, bls. 394—401) finnast í Nr. 386

4'o
í safni Árna. ]>rjú fremstn blöðin (lesbókarbrotið Nr. 1 , bls.

394—390) eru úr bók fyrir sig, ákafa gamalli, og ritaöri með

hinni ágælustu latínuhönd scm fundizt getr, og væri ekki talaö

þar nm Jjorlálí, þá mátti telja höndina frá 11. eðr 12. ökl. þessi

þrjú blöð eru nú sundrlaus. þessi lesbók hefir verið í tveimr þátt-

um eðr bókum, og vill svo vel til, að íyrsta blaðið byrjar á enda

1. bókar, og kemr þar næst upphaf hinnar síðari. í hinni

fyrri bók hefir staöið stult ágrip um biskupa, þá er í Skálholti

vóru á undan þorláki helga fram að dauöa Klængs biskups, þar til

l>orIákr var kosinn til biskups. |>etta sýna upphafsorö annarrar

bókar (bls. 394) ,^sed qualiter beatus Thorlacns . . . suiTicicnter

in superiore hujus operis libro expressimus. Uis igitur præ-

suHbus et eximiis plebis sibi commissæ rectoribus Scalotensis

ecciesia viguit, et usque ad sancti Thorlaci tempora, sicnt

modo comprobatur, magis ac magis in suo statu ampliiicata

et dignanter confirmata convaluit" o. s. fr. þetta hefir styrkt

oss í þeirri trú, að Húngrvaka sé, einsog niðrlag hennar bendir

til, samin eptir sama sniði og lesbók þessi; að hún og þorláks-

saga hafi í öndverðu verið ein bók, er síöan hafi verið skilin

að, og sé l>orlákssaga hinn síöari partr hennar, en Húugrvaka

hinn fyrri. Lesbókarbrotið Nr. 2 (bls. 396—401) er í sama

kveri (AM. 386), er þetta brot alls 6 blöö, en er í stærra broli

Nr. 1. Árni Magnússon segir, að þetta sé ,,aptan af legend-

ario frá Vallanesi í Fljótsdalshéraði 1) de sancto Thorlaco.

2) dc sanclo Edmnndo. 3) flc sancto Pantaleone/' Á 4 fyrslu

blööunum er lesbók J>orláks, og nær liúu nokkrar línur yfir
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á 5. blaðið. Höndin er ágæt, en þó ýngri en á hinu fyrsta

lesbókarbroti, og er hún h'klega íVá öndverðri 13. öld eða

miðri (sjá bls. 39G athgr. 3.). það vlrðist sem skipti um

handir, og komi langtum nýrri hönd neðst á 4. blaði með orð-

unum omnesque sihi cohahilantcs (bls. 4OO'^*0* Lectiutalan er rituð

með hinni gömlu hendi á spázíuna. Af síöasta (sjötta) blaðinu

er mestr hlulinn skorinn burt, og síðasta síðan auð; sýnir það,

að bókin heíir her endað.

J>riðja brotiö (bls. 401—403), er í tvennum brotum, liið

fyrsta hefir Árni ritað eplir gömlu skinnblaði í folio í tveim dálkum,

og var efri heímmgr blaðsíns skorlnn burt; þetta blað íinnst

nú hvcrgi, og ætlum ver það sé týnt, en afskript Árna íinnst

í AM. G70 E í
4«o. Síðara brotið hefir Árni ritað eptir gömlu

legendario á skinni, þar var og á les um Ólaf konúng. þetta

skinnbrot er og glatað (sjá bls. 402 athgr. 2). í þessu broti

er sagt frá upptuku þorláks, og or frásagan mjög lík og í mið-

sögunni bls. 310—11.

llið síðasta lesbrot Nr. 4 (bls. 403—404) er tekið úr Brc-

viarium Nidrosicnse (prentað 1519. 8^^) á blaði ffv. ; hefir þessi

lectia verið lesin á I>orláksmessu á vetr í Níðarósi. Vér vitura

af Laurentius sögu, aö í byrjun 14. aldar var enn engin minn-

íng gjör l^orláks biskups í iNiðaróskirkju, og œtlum vér að það

hafl fyrst orðið um daga Jóns Halldórssonar , að það var gjört.

J>etta les er ekki annað en ágrip af lesbrotinu Nr. 2, og það

sýnist jafnvel, sem það sé samið eptir sjálfu handritinu 386,

því hjá báðum stendr Parisius (fyrir Parisios; sjá bls. 403

athgr. 2).

Enn fremr eru til aílar þorlákstíðir rneð nótum á 11 blöðum

á skinnbók gamalli í foho í safni Árna Magnússonar Nr. 241, og

mun það verða prentað í öðru bindi sögusafns þessa. Kvæðið

.^Præsul Thorlace", og hvað annað sem finnast kann um þorlák

biskup, mun og þar verða prentað. Af íslenzkuni kvæðum finnst

nú ekkert er sé um l>orlák, en vér vitum af Sturiúngu að vetrinn

1236 flutti Óiaí'r skáld Leggsson fyrir Magnúsi biskupi Gizurar-

syni drápu um þurlák, en því cr miör, að ckkert er til af því
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kvæði svo vér vitim. forlákssaga er opt nofnd í kirlaiamál-

dögum fornum ; ver munum geta hinna helztu dæma er vér

Imfum fundið. í máldaga Oddgeirs bislaips (um 1370) er nefnd

torlákssaga á ílh'ðarenda, gæti þetta verið öU sama bókin og

382, sem Árni fékk frá Hiíðarenda sem að framan er sagt, en

Hh'ðarendi var fæðíngarslaðr þorláks, og er því ekki óh'klegt að

saga hans hafi verið geymd þar. ) Görðum á Akranesi er

nefndr ,J>orIáks söngr og historia J>orláks" , sem hkiega hefir

verið á latínu (sjá máldagabókina AM. 26358). Enn á öðrum

stað er, cf oss rélt minnir, nefnd forlákssaga á latínu. Á IJofi

á liangárvöllum er í Wilchins máldaga nefndr ^.J>orIáks söngr

og les moð; item þorlákssaga á norrænu". ,,Forn þorlákssaga

með legendu" er nefnd í máldaga Hólmskirkju á llosnihvala-

nesi (AJVI. 263«i). Ennfremr er nefnd þorlákssaga í Klofa (2632ti

um 1382), í Glæsibœ (í Petrsmáldaga 1394), og í VetleifshoUi

(í Wilcbinsmáldaga). }>orláksskripl og þorlákslikneski eru í mál-

dögum nefnd svo opt, að seint er aö telja. Kirkjur vóru honura

helgaðar um allt land; sýnir þetta nægilega, að hann var meir

dýrkaðr en nokkurr annarr helgr maðr samlendr.

|>orIákssaga hefir aldrei fyr verið prentuð
,

fyrir utan lítið

brot af ýngstu sögunni, sem prentaö er (eptir AM. 379) í Grönl.

hist. Mind. 11. 767—72.

X. GUÐMUNDAU BiSKUPS SAGA hin clzta (bls. 405—-558)

er prentuð hér eplir hinni svo nefndu Resensbók. l>essi bók

ev Nr. 399 í 4*« í safni Árna Magnússonar, dvegr hún nafn siU

af Pétri Uesenius etazráði, er fyrrum hafði átt hana; standa

þessi orð með hans hendi framan á bókinni : codex Isíandicus

Mss, in jjergameno^ aijit de aliis atque aíiis Islandiœ episcojns^I), prw-

serlim de Gudmundo einscopo Arim filio. — Pciri Rescnii i6S6'\

Síöan komslhún, sem öU hans handrit önnur, á háskólasafnið; þetta

safn alltbrann, sem kunnugt er, 1728, en bók þessari varö þaö til

Ijörs, að hún var í láni iijá Árna Magnússyni, og sagan segir,

aö hún se sú eina bók sem nú er til af háskólasafninu gamla;

vná hún því gevscmi heita, þó ekki vœri fyrir annað cn þeUa. lijá
r

Arna hefir bókin legið um 20 ár, því skýrteini hans er framan
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á henui, rilað ;ir 170G, svo látanda: ^^Denne Bog haver wm'-

versitas Hafnicnsis laant mig eœ Bibíiotheca Rescniana 1706 og

bör den af mig nskaddet at restitueres. A. Magnussen". þetta

cr alll og sumt, sem vér um bókina vitum ; hvaðan hún se

komin af islandi það lætr Resenius ósagt, á spázíum bókar-

innar stendr og ekkert nafn né annað, er líknr veröi dregnar

af'. Nii er Hesensbók 11 arkir á þykkt, eða 7i blöð, vantar

tvö blöðin innstu í fyrstu örkina (bls. 412. athgr. -i) og Ivö blöð

í hina níundu (bls. 547. athgr. 6); milli 7. og 8. arkar vantar

og heila örk (bls. 513 athgr. 5), verðr þetta alls 12 blöö; af

síðuslu (11.) örkinni eru ekkí eptir nema tvö fyrstu blöðin (bls.

558 athgr. 1), en sex hin síðustu vanta, og á þeim heflr staöið

niðrlag sögunnar. I heiin mun 399 því hafa verið 12 arkir,

eða rúmlega 90 blöð á þykkt. Resensbók œtlum vér sé frá enda

13. aldar, 1280—1300, því hún er að letrgjörö allrl einhver hin

ágœtasla bók, höndin hrein og skýr, og staHrnir stærri en vant er

aö vera á skinnbókum
;
stafsetníngin er og hin bezta, og höfum

vér haldiö því sem helzt var einkennilegt í henni: é fyrir o

fyrir og e fyrir i i niðiiagí orða, þ fyrir á í miðjum orðum,

0. s. frv., en ailt fyrir þetta er bókin víða háskalega misrituð,

helzl í nöfnum, og víða felld úr orð eða setnmgar. Sá sem

rilaði hefir ekki verið sagnafróðr, en að líkindum hai't fyrir sér

skammstafað frumrit, helzt í nöfnum; vill optast svo tii, að þó

nöfnin í 399 sé röng, þá er þó upphafsstafriun réttr (þórarinn

fyrir |>órör, Hallr fyrir llrói, o. s. l'rv.).
!

f safni Árna Nr. 394 í 4'" er til skinnbók, sem auðsjáanlega

er afskript af Resensbók. Um bók þessa segir Árni: ,i»eösi

Guðmundarsaga sýnist skrifuð vera eptir codiee Rcseniano anliquo

illo in 4***, að vísu eru errala og omissiones vocum eins í báð-

um. livaö milli bera kann, mun vera íibertas librarii, Úr þess-

i) þó stciulr þar a cimiin stn^ mcib híintl frá Kí. uld : ^^Nn fórBjarni og

þorleifr frain i sel, og cr dögg mikil úti; íyörc) brú á úua; korlíngin í GrÖf

deildi og prestrinn; lu-einsat) stekkjatnn, og velgdr stijúgr, gjört blek, og

gefin ólekja og . .
—
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um codice kunna bezt að fyllast lacunœ codicis 1leseniani'\ og

ennfremr segir hann um sömu bók: ^.Guðmundar biskups saga,

vantar víða í, recenlior memhrana ¥^ ohlomjo, fengin mér af sira

Páli Ketilssyni (í Hvammi 1668-IG92, á Staðastað 1692—1720),

en honum fékk Jón Guðmundsson , sem var á MeUim, og mein-

ast Jón hana erft hafa eplir Guðmund föður sinn". — I>essi bók

Iiefir allar hinar sömu ritvillur og máivillur sem llesensbók,

og er því enginn \afi á, að hún er afskript af henni, en eptir

henni verðr fyllt sú 12 blaða eyða, sem er í 399. Aptan við

394 vantar nokkur blöð, svo endir sögunnar verðr ekki fylltr

eptir henni. Á einum stað (bls. 434— 35) er rifið horn af biaði

í 399; þar vanla nokkur blöð í 394, og verðr þessi litla eyða

því ekki fyllt nema að getgátu.

2. Miðsaga Guðmundar, hér merkt J? (bls. 559—618),

finnst í skinnbókinni 657 C í stórum 4*°; um bók þessa og

innihald hennar segir Árni (í 435. 4*°):

,^Aptan af sögu hins heilaga Michtielis höfuðengils.

Af Mariá Ægyptiacá hinni bersyndugu.

Af Eireki víðförla.

Guðmundarsaga Ilólabiskups , vantar nokkuð í. Bókina

hefi eg fengið frá Mr. Jóni Einarssyni".

tessi bók er nú 51 blað á þykkt, og er Guðmundarsaga á 39

blöðunum hinum síðustu. (blað 13-51). Síðasta urkin (lOblöð)

er með smærra broti og miklu þéttara rituð en hilt, kemr þella

til af bókfellseklu hjá ritaranum, þvíhöndiner hin sama, Aptan

við söguna vantar blað eða sem því svarar. llönd og stafsetn-

íng þessarar bókar er hvort um sig einkennilegt. llandarlagið

liefir nukkurn keim af því, sem tíðkaðist um daga Uauks lög-

manns, og margir fornir drættir og bandstafir finnast hér og

hvar; höndin er fremr smágjör, en á hinn bóginn eru ýmsir

^^ýgjörvíngar í stafsetníngunni : wr fyrir r á stöku stað ; d og ð

opt ekki aðgreint o. s. frv. Af þessum rökum ællum vér

"œstsíinni, að setja aldr bókarinnar um miðja 14. öld (um 1350)

og mim hún þó taiplega ýngri vera. Hókin er rétt og vel rituð

og eptir góðum frumritum, víða forn í framsögu sinni, og á
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allar Iiindir leljaiidi nieð morkilegum skinnljóknm, í sögnna

miðja vanta alls 4 blöð, sbr. bls. 442 albgr. í); 472 alligr.

1 ; 501 atligr. 1 ; verðr og fyrir þessa skuld lítil eyða, sem ekki

verðr fylU, í uppliafi þáUarins um samlal þeirra Guðmundar biskups

og |>óris erkibisknps (sjá bls. 57 1). Aptan við sögiina vantín* þar

aö auki um. 2 blöö (sjá bls. G13 atbgr. 4), cn þettaniðrlag sögunnar

. böí'nm vér getaö íyllt cptir öðru bandriti, sem nú skal greina.

í safni Árna Nr. 122 B foHo finnst sem kunnugt er blöð

og blaðaslitr úr Sturlúngu; skal þessu handriti siðar lýst

við Árna biskups sögu, en her skal þess að eins getið, að

meðal blaða þessara íinnast 2^ blað úr Guðmundarsögu. Blað-

dálkrinn eða hálfa blaðið heOr fyrrum legið í AM. 220 folio,

en þar það er með sönui hönd og í sama broti og blöðin

tvö í Nr. 122 jP, þá er það nú sett þangað. Um blaðhelm-

íng þenna hefir Árni skrifað: ,J>enna dálk úr Guðmundarsögu

fékk eg 1710 af |íórði líjörnssyni Ásgeirssonar; er úr Guð-

mundarsögu, sem fyrrum átti sira Ásgeir Einarsson"*. þessi 2^

blöð eruöll úr jarteinakaílanum aptanvið söguna. J^essi fáu skinn-

blöð mundu nú lítið brökkva, ef ekki vildi svo vel til, að í AM. 204

foiio, sem fyr er gelið, er til afskript Guðmundarsögu eptir skinn-

bók þessari meðan hún var heil. Guðmundarsaga sjálf, sú er stendr

í 204, er alveg samhljóða þeirri sem er í Sturlúngu (sjá bls.

436 atiigr. 7), og mun vera skrifuð upp úr Sturlúngu, þeirri

sem stóð í þessari sömu skinnbók AM. 122 og sem nú eru

blöð ein eptir af, en jarteinakaflinn aptan við söguna er allr skrif-

aðr eptir Guðmundarsögu -blöðum þessum, sem áðr eru nefnd

(sjá bls. 585 atbgr. 1), ætlum vér því, að Guðmnndarsaga haíi

aldrei staðið öll í skinnbókinni, heldr aö eins jarteinaþáttrinn.

l>að er vitaskuld , að vér höfum haft 204 til samanburöar við

B (657) í jarteinunum, og skinnblöðin það sem þau náðu, og

fyllt niðrlag sögunnar eptir 204 (sjá bls. 613 athgr. 4); þó ber

þess að gæta, að 204 og 122 B er ekki af sama handritallokki

i) Asgeir Einarsson Sigur^arsonar Einarssonar frá Heydölum var 1633-—

1702 prestr i TrOlIatúngu i Steingríiiisfir^i. ^esHi ^óvhv mun vera sonar-

sonr hans.
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sein 657, og eru jarleinimur í 204 nokkuð frábrugðnar í röð

(sjábls. 586 athgr. 2), og sumum sleppt (sjá bls. 593 athgr. 1);

Selkollu þætti er og skotið þar inn, og finnst hann ekki í 657,

(sjá bls. 604 athgr. 1).

At' Guðmuudur sOgu er enn til tvö h'til blöð í 4'« á skinui íVá

16. öld í AM. 220 iolio; fyrra blaöið nær frá bis. 4102^—4141 og

síðarublaöiö frá 423^«— 428^2. Á blöð þessi hefir Árni skrifaö:

,,úr Guðmundar biskups sögu, fengið 1707 frá I>orvakli Stephans-

syni", og á hitt blaðið : ^,iir Guðmundar biskups sögu, úrAust-

fjörðum 1711". Ennfremr eru í AM. 220 önnur tvö blöð sam-

föst í ailöngum litluin 4*", rituð snemma á 14. öld, sem ann-

aðhvort eru úr Guðmundarsögu eða Sturlúngu
;
fyrra blaðið nær

frá bls. 4242<—426^^ eu hið síðara frá 433^—436^

3, í þriðja lagi er Guðmundarsaga sú er Arngrímr ábóti

á J)íngeyrum ritaði um 1350; þcssi saga er mjög löng og fuil

af kvæðum; aðalhandrit hennar er í Stokkhölmsbók, sem að

framan er lýst (bls. xxix-xxx), cn með því þessi saga fyrst verðr

prentuð í næsta bindi, þá skal henni ekki hér lýst framar, né

handritum hennar. I ágælri skinnbók í folio, sem fyrrum átti

Resenius, en síðan brann 1728, heflrmeðal annars slaðið latínsk

lesbók Guðmundar biskups: ^JÍreviariura vitæ Guðmundi episcopi

llolensis in Islandia", sjá llesenii Bibliothcca. Ilavn. 1685 p. 371,

þar sem skinnbók þcssari er lýst. Bók þessi mun hafa verið

rituð á öndverðri 14. öld, og var hinn svonefndi Uesensannáll

á henni, með mörgum öðrum ritum; af honum finnst afskript í

safni Árna, en af lesbókinni hefir engin afskript fundizt. í

Resenii Bibliotheca eru nefndar allar þær bækr, sem Resenius

gaf bókhlöðunui, en Guðmundarsaga Nr. 399 er þó ekki nefnd

þar, líklega af því að bann fckk hana sama ár og bókalistinn

var prentaðr, og líklega eptir að búið var að prenla hann, i>ar

er að vísu nefnd ein Guðmundarsaga, en luin hefir eflaust á

pappír verið.

Yér höfum nefnt þrjár Guðmundarsögur, eptir því sem hand-

ritin nú eru á sig komin, en nú munum vér sýna, að í raun

og veru eru ekki til nema tvær frumritnar sögur af Guðmundi : ein
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prestssagti, rituð litlii eptir 1200 um dagca hans sjálfs
,

og svo

biskupssaga hans, er Arngrímr ritaði 150 árum síðar. í for-

mála miðsögunnar segir svo (bls. 559): ^^Guðmundr biskup Ara-

son, hverr er þoldi margar og stórar meingjörðir svá

scm heyrast má í hans eptirfarandi sögu, hver er skipt er í

þrjá þriðjúnga. í enum fysta þriðjúngi er greind œttartala lians

ok frænda lians, ok uppruni hans ok lifnaðr, framan lil þess er

hann var vígðr til presls (kapp. í-12). í öðrum segir frá þeim

tíðindum, er gjöröust moðan hann var prestr, ok heitir sá hluti

sögunnar prestssaga hans (kap. 13-50. í enum þriðja er

sagt frá þeim þraulum ok ónáðum , er hann þoldi í sínum

biskupsdómi ok frá hTláti hans, ok þar með at lyklum eru

skrifaðar nokurar jartegnir . . . Er ok þessi sögu því fullkomin-

liga vel trúandii í alla staöi , at hana hafa saman sett góðir ok

skilríkir menn
,

þeir er kunnust vóru þau líöindi, er her er á

skrifuð''. — Við niðriag prestssögunnar hefir nú B enn fremr

lítinn eptirmála (bls. 565): ,,Nú er sagt frá uppruna virðuligs

herra Guðmundar biskups Arasonar, framan til þess er hann

var biskup, ok mun svá at hyggjast þeim er þessa sögu lesa

eða heyra, at fár munu prestasögur þvílíkar á bókum rilnar.

, . . INú megu allir menn fyrir því efanarlausir at vera um þessa

sögu, þvíat hana bafa saman sctta góðir menn ok öfandarlausir,

bæði vinum biskups ok óvinum, máttu þeir ok vita gjörla þessa

atburði, er nú eru sagðir, er þeir fæddust upp jamfram

Guðmundi biskupi ok vóru við þessi tíðindi ernú

V óru s ö gð."— llcr er það því sagt með berum orðum, að prests-

söguna hafi ritað maðr, er lifði fyrir minni Sturlu lögmanns,

sem fæddist 1214, því þau tíðindi, sem í söguuni eru sögð,

gjörðust öll fyrir I20I, löngu áðr en Sturla var fæddr. Hér er

og sagt, að þeir sem söguna rituðu hafi fæðzt upp jafn-

fram Guðmundi biskupi, og veriö við ,,þau tíðindi er nú vóru

sögö". J)etta er raunar hið sama og að segja, að einnafdjákn-

um hans, er bann uppfóstraði , bafi söguna ritað. En hvað

segir nú sjálf sagan her um? í Rannveigar ieiðslu (bls. 452)

standa þcssi orð: .^en ver uröum þessa áheyrsla af þeim er
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við vóru staddir [ok]' af sjálfrar hennar orðum, þá er hún sagði

Guðtnundi presti Arasyni þessa vitran". Rannveigarleiðsla varð

um vetrinn 1198. Ilér af má sjá, að hufundrinn heílr talað

við menn í Austfjurðum, er við vóru sladdir þá er Rannveig

féli í dáið
j

og í annau stað var hann við staddr , er Rannveig

sagöi Guðmundi presti þessa sögu. I>etta atvil; er oss til leið-

heiningar, því sagan segir frá því nær Rannveig liom til Guð-

mundar, og hverir þá vóru í ferð mcð honum. þetta gjörðist

í fcrð Guömundar um Austfjörðu sumariö 1201; sjá kap. 40,

hls. 471: ^^þar var þá í Fljótsdalshéraði Rannveig , kona sú er

í dái hafði legit, ok hiltir hon Guðmund prest, ok segir hon-

um frá vitrun sinni með hræzlu mikiíii ok ótta", en í næsta

kap. eru ncfndir aUir þeir er vóru með hiskupi í þessari ferð:

djáknar lians þrír: Lamhkárr, Sturla Bárðarson og J^orlákr for-

steinsson, og þrír klerkar: Snorri Bárðarson, Grímr lljallason

og Grímr gáli. Einliverr þessara er því höfundr sögunnar. þetta

má enn hetr ákveða, því þar sem talar um utanferð hiskups til

vígslu, segir svo : ,,þeir menn sögðu svá, er þar höfðu verit"

og ^^þal segir Thomas prestr fórarinsson" (bls. 483— 84); má af

þessu sjá, að söguritarinn hefir ekki verið með í þessari siglíngu,

en kap. 48 hls. 481-482 eru taldir upp þeir 15 íslendíngar, er fóru

utan með biskupi lil vígslu, og tveir af þeim vóru þeir Grímr Iljalta-

son og Snorri Bárðarson, og getr því hvorigr þeirra verið hufundr

sögunnar. Sturla Bárðarson, sá er fóthöggvinn var 1213, mun

það varla heldr vera, og um hina tvo, f>orlák l>orsteinsson og

Grím gála, vitum vér ekkert, en öll drög og h'kur sem nú má

finna lúta að Lambkár eiuum, og Uann ætlum vér fyrir vísl að

muni vera höfundr sögunnar. þorgils Gunnsteinsson , faðir

Lainbkárs, bjó á Stað á Reykjanesi, en fram í kyn ætlum vér

hann hafi verið úr þíngeyjarþíngi kynjaðr. Guðmundr tók

Lambkár tii sín eptir beiðni föður hans, á ferð sinni um Vest-

! ..HH fjörðu 1199— 1200. Orðin í sögunni eru athugaverð, þar sem

þessa er getið, þar segir svo: ,,En er hann kom á Reykjanes

) Ijessu oribi ok ver^r ixt bœta inn svo a?) rétt mál verí)i.
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til l^orgils Gunnstcinssonar, þá ráða þeir þat með ser, at [hann]

skyli taka við syni hans, er Lambkárr heitir, til fóstrs ok

kenna, ok staddr var viö marga fundi og marga luti

síðan, þá er eru í þessi sögu" (kap. 33 bls. 460—401);

og skömmu síðar (kap. 34, bls, 463—464): ^^þar var ok Lamb-

kárr, son l>orgils prests Gunnsteinssonar, er enn var með hon-

um lengi síðan". Sú djákn, sem getið er í kap. 35, er Guð-

mundr prestr hné að og sofnaði, og hann elskaði mest (bls. 464

athgr. 9) æthim vér og að sé enginn annarr en Lambkárr.

Lambkárr hafði og brcfagjörðir biskups, eða að vísu Kolbeins

Tumasonar, því eru og eptirtcktarverð orðiu í kap. 43 (bls. 475"76):

,,þá var þar fyrir Kygri-Itjörn at Ilólum; en áðr þeir kæmi til

Hóla, þá hafði Lambkárr, djákn biskupsefnis, ritagerðir Kolbcins

allar, ávallt cr hann var hcima, cn þcgar er þeir komu til Uóla,

þá var Lambkárr at viðsjá gerr um bréfagerðir allar, en Kygri-

Björn var tekinn til bréfagerðar í staðinn, ok gjöröi Kolbeinn

sér eigi þegar við annan mann kærra heldr en Björn" o. s. fr.

MiIIi Kygri-Bjarnar og höfundarins hefir verið ekki lítill rígr,

og er Birni illa borið vitni í sögunni, svo hann er sá eini maðr,

er sjá má, að höfundrinn hefir hatað ; er þelta þeim mun kyn-

legra, sem þaö má víst ælla, að Björn hafi verið allmætr klerkr

á sinni tíð. Að höfundrinn haíi verið Vestfirðingr má sjá af

því, hvað kunnliga hann talar um Vestrland og landslag þar

(t. d. kap. 33, bls. 461), og um jarteinir þær sem þar urðu

(t. d. bls. 461—462). Kap. 30 segir og: ^.Sá atburðr varð út

á Uvítstöðum"; þessi orð virðast aö lúta að því, að höfundrinn

hafi búið íBorgarfirði eða á JVIýrum. Vér vitum ekki hvar Lamb-

kárr hefir dvalið , síðan hann skildi við Guðmund biskup, en í

ábótatali IJauks lögmauns (AM. 415) er sagt hann hafi verið

laus ábóti í Hítardai (^,en þessir vóru lausir hjá: J>orsteinn,

Lambkárr, llunólfr"). J elli sinni var hann á Staðarhóli með

Sturlu |>órðarsyni. í Sturlúngu ii 258 (ár 1242) eegir svo

:

í^var þar kominn á Flugumýri Lambkárr ábóti, hann átti heima

á Staðarhóli at búi Sturlu". Árið 1249 andaðist Lambkárr ábóti

svo sem í annálum scgir.
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Enn er því ósvarað, nær prestssaga Guðmundar muni rituð;

því má leiða nokkrar líkur: í kap. 7 er skýrskotað til Víði-

nesbardaga 1208 (sja bls. 419 atljgr. 9) og í kap. 12 er nefndr

nelgi, ^^er síöan var biskup á Grainlandi", en llelgi var vígðr

1212. Kap. 13 er og nefndr Jón biskup fyrri á Grænlandi,

en Jón síöari andaðist 1209. Að sama lýtr kap. 35 (bls. 465),

þar sem talar um ósátt þá sem síöan varö milli Guömundar og

I>ingeyra. Má af öliu þessu ráða, að sagan er rituð eptir 1212,

en líklega þó fyr en 1220, því hvergi er minnzt á Grímseyjar-

för, eða þau líðindí sem gjörðust eptir 1220. I þessu efni er

enn eitt atvik sem svara verör: þekkti böfundr prestssögunnar

Ilafnssögu eðr ei? því í kap. 48 bafa báöar sögurnar einn

lítinn kafla alveg sambljóöa C,um síöir bar þá at Skotlandi —
skipit mundi brjóta en menn týnasl"), svo af þessu er auðséð,

að sá sem fyrr befir ritað hefir þekkt sögu bins, en Ilafnssaga

cr rituð, sem síðar mun sýnt veröa, um 1220. Vér ætlum það

b'kara, að lu'jfundr prestssögunnar bafi ekki þekkt Ilafnssögu,

því beföi bann þekkt bana, þá mundi bann varla bafa bundizt,

að setja og inn í sögu sína það sem stendr relt á eptir í sama

kapílula í Uafnssögu um fund og deiiur biskups við Ólaf Suðr-

eyja konúng. En bilt þykir oss sennilegt, að böfundr Ilafns-

sögu bafi þekkt prestssögu Guðmundar'.

Nú er enn ótalað um það
,

bvernig Uesensbók eör Guð-

mundar saga bin elzta er samselt, og er auöleyst úr þeirri

spurníngu: Kap. 1— 50 (bls. 407—486) er prcstssaga Guðmundar,

og er varla aö efast um, aö ritarinn heíir orörclt skrifaö hana

upp eptir frumrili Lambkárs, þelta sýnir sögublærinn, og enn-

fremr má sjá það, ef boriö er saman við ágrip prestssögunnar,

sem sett er í Sluriúngu, eðr við prestssöguna í B (657 C).

Kapílulinn 31 (bls. 458—459) er settr inn úr Sturiúngu, og

sömuleiöis greinin ^^Guðmundr biskupsefni réðst til Hóla — ok

i) Sveinn Skúlason heíir fyrstr tekib eptir því (Safn til sOgu Islands i,

Ö91), alb prestssaga Gu()nninclar geti ekki veri'í) ritu^ afSturlu, og aí) henni

só skotilb síibar inn í Sturliuiguj luinn liefir og teluif) eptir samskeytunum í

Sturh'ingu, i bls. 100 og 192.
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unnu allmikit" (l<ap. 43—44, bls. 476 — 477), Ijelta hvorttvrggja

vantar og í B (sbr. bls. 459 alhgr. 2; 477 athgr. i); orðfærið ú

þessum tveim greinum slíngr og alvcg í slúf viö þaö sem er aö

framan og aptan. En með kap. í>0 cndar prestssagan ; cn svo

að nú ekki skyldi standa autt og ófullt alll uni biskupsœfi Gnð-

mundar, þá licfir ritarinn sett saman þú Rundrlausu kapilula,

sem í Sturhingn sLanda um Guðmund biskup, og þar að auki

hefir hann sctt inn langt skeið úr Arons sögu Iljörleifssonar.

]>að sem úr Aronssugu er tekið eru kapp. 74-— 90 (sjú bis. 515

athgr. 4), þó cr ailr 79. kap. og upphaf 80. kap. sett iun eplir

Simiúngu (sbr. bls. 523, athgr. 3 og 524, athgr. 3). Uitt allt,

kap. 51—73 og 91— 105, cr orörétt eptir SUuiúngu, og víða svo

sundrlanst, að ekki verðr skilið nema menn hafi Sturlúngu fyrir

sér, t. d. upphafið ú kap. 103 eða kap. 91 (sjá bls. 555 athgr. 3 og

bls. 540 athgr. 3), svo ef vel hefði verið, þá heföi þurft að skeyla

inn enn fleiri kapítula úr Sturiúngu, svo að efnið yrði samstætt.

Guðmundarsaga biu elzta er því samsett af þessu þrcnnu : 1) Prests-

sögu GuðnuTudar, 2) Slurlúngu, 3) Arons sögu. llitarinn hcfir

og út í gegn sett inn annálabrot við hvert ár, svo að sagan

yrði samhljóða prcstssögunni. Aronssaga er, sem vér síðar

munum sýna, rituö um 1270, og þar scm nú Resensbók varla

er rituð síðar en um 1290, þú er líklegt að hún sé frumrit,

svo undir komin, að sú sem ritaði hefir viijað setja saman í

eina samstæöu þaö sem hann vissi ritaö um æfi Guömundar.

Vér rnunum því uæst lala um miðsögu Gnömundar. llún

er sett sainan ú öndveröri 14. öld, sem sjú mú af niörlagi sög-

unnar, þar segir (bls. G17) ^^mmo prwc€denti \ en næst ú undan

var nefnt úr 1318; lætr því nærri að 1320 sé sagan samansett,

í tíö Auðunnar biskups, en hann lét, sein kunnlgt er afLauren-

lins sögu
,

fyrstr manna taka upp úr jörðu bein Guðnumdar

biskups ár 1314. tessi saga er auðsjáuuiega samanselt fyrir

norðan, líklega norðr í lu'ngeyjarþíngi
,

því þar er höfundrinn

gagnkunnugastr (sbr. t. d. bls. 514 atligr. 1). Sagun er rituö

af einhverjtim ættíngja Gnðmundar biskups þar nyrðra. Frumrit

þau, sem bún cr samansett eptir, eru; 1) Prestssaga Guðmundar,
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2) Rafnssaga, 3) Sturlúnga, og 4) hefir höfundrinn afeigin foröa

aukið söguna á ymsar lundir, og hleypt víða inn greinum eðr

þúttum eptir sjálfan sig. Uiö helzta sem hann hefir við bælt

fir: I) hinn langi jarteinaþáttr , sem settr er aptan við söguna

og hér er prentaðr kap. íA—bl (hls. 584— G 18); 2) þáttrinn

um sumlal Guðmundar og þóris erkibiskups, kap. 9— 13 (bls.

571—584); 3) formáli við prestssöguna kap. 1—2 (bls. 559—61);

' 4) eptirmáli viö prestssuguna og inngangr eðr formáli til biskups-

sögunnar, kap. 5— C (bls. 565— 67); 5) Lítill kafli í frásögunui

um Víöinesbardaga, kap. 7 (bls. 567— 09), einnig sagan um

Gyríði húsfreyju á fjallinu, kap. 8 (bls. 569—70). — petta allt

er prentað í ViðbæU, bls. 559— 618. En þav að auki eru enu

smágreinir, sem til eru greindar neöanmáls viö eiztu söguna:

bls. 491 atbgr. 2; 513 atbgr. 1 ; 514 atbgr. 1. 5; 518 athgr. 2;

533 athgr. 4. — Kapíluli 4 (bls. 562—565) er alh* lekinn eptir

Rafnssögu, en Arons sögu beíir höfundrinn þar á móti ekki þekkt.

í formálanum fyrir biskupssögunni (kap. G, bls. 565—567) talar

böfundrinn nokkuö iim fyrirlæki siU, og er auöseð á oröum

hans, að hann hefir enga sögu þekkt um æfi Guðniundar eptir

að hann var biskup, annað en þaö sem slendr í Sturlúngu;

hann segir svo : ,,llér belju vör upp sögu berra Guðmundar

biskups Arasouar, til gamans þeim mönnum, er hana vilja heyra

.... ]Xú biöjum ver guð ok alla heilaga menn, at þessi frá-

sögn veröi önguin at ábyrgö, þeini er lesa eöa rita . því at

hon þarf injög góöra manna tillögu, því at hon hefir lengi

í salti legit, ok eru nú allir dauðir, þeir er hana ætluðu

lauga at gjöra, ok gjörst vissu ok bezt inundu vilja, ef þeim

hefði lífit til enzt. Bar og svá tii um þat, er menn höfðu

fjölda bréfa ritað ok í cinn stað komit, í Laufáskirkju, ok bruanu

þau þar inni öll í kirkjubruna einum, ok munu þau aldri síðan

ritin verða''. Á þessu luá sjá, að viuir biskups uorðaulands hafa

á miðri 13. öld verið að safna bréfum og skilríkjum lil sögu hans,

en árið 1258 brann, sem í Annálum segir, Laufás kirkja, og þar

brann safn þetta eptir sem hcr segir, og fór&t það svo fyrir, aö

sagan yrði samin, þangað til á 14.öld. Að höfundrinn hafi verið
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af ætt Guðmnndar iná ráða af því, er hann segir sjálfr í saraa

kapítula: ^^Munu vér ok svá virða, vinir og frændr Guðmundar

biskups, ok sannliga trúa, at" o. s.fr. I>ykir oss líkast, að sagan

sé samsett af afkomendum Einars klerks og Ögmundar sneis,

og má næstum ráða það af kap. 20 í öndverðum jarteinaþætt-

inum
,

þar segir: ,iþat er öllum mönnum kunnigt á íslandi, at

Guömundr biskup átti mest traust ok trúnað þar sem var í>or-

varðr fööurbróðir hans, ok Ögmundr sneis son hans, ok Einarr

klerkr, ok þorvarðr Ogmundarson , er átti Gró dóttur Einars

klerks (en Einar klerkr er fæddr 1190, dó um 1305; sjá kap. 19),

ok var þar af því sem einn maðr veri, þar sem þeir vóru aHir,

ok hverr unni öörum iuigástum. Nú hefir Guðmundr biskup

þessum mönnum marga þá hlutí sagöa í trúnaði, er hann vildi

cigi at aðrír menn vissi urn hans daga. llafa þessir mcun

marga þá hluti sagöa frá Guðmundi biskupi, cr hann vildi cigi

segja láta meðan hann lifði". Aðrir sögumenn, sem iiöfundriim

tilfærir, cru: l)erra l^orlákr IS'arfason (ý 1303), Guörún Uárðar-

dóttir
I
Snorrasonar

I
(kap. 26), Lambkárr Gunnsteinsson (kap. 30).

Ilöfundrinn vitnar og tvisvar til ísiendíngasögu Sturlu lögmanns

(svo nefndu menn Sturlúngu iangt í'rain á 17. öiil), þannig kap.

18: ,,svá sem, Sturia [>óröarson segir í Islcndíngasögu, at

þá varð mart til frásagna í jarteinum ok spásögum" (sbr. Sturl.

4. 32), og kap. 22: Jóv hann þá víða um sýslu sína, ok enn

víða annarsstaðar urn landit, svá scm Sturhi sagöi í íslendínga-

sögu" (sbr. SturJ. 4. 47). l>ar ab auki hcíjr og ÍJörnndrjnn, sem

áðr er á viiuð, tekið aUa biskupssöguua
,

fyrir utan þá kafía

sem áör eru tilgi'cindir
,

eptir Sturiúngu, og þegar aptr eptir

drcgr (um Grínjseyjarför og það sem eptir kcmr), heíir hann

drcgið heidr saman orð Sturiúngu. Vcr höfuin og sagt, að aiir

fyrsti hiulinn er ritaör cptir prestssögunni ; nú ber það merki-

lega við , aö í Auðunnar máldaga er nefnd Guðmundarsaga á

Múia í Ileykjadal árið 1318, eöa í sömu sveit og saga þessi

mun vera samansett og tveim árum fyr; mætti vel geta þess,

að þelta sé oitt og hið sama prestssögu handrit og það, sem
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liöíYmdi* vor heíir fyrir sér haft. Árið 1360 er og nefnd i mál-

dögum Guðmundarsaga i Goðdölum.

Arngrímr úbíUij er sína löngu sögu rilaði á miðri li. öld,

viröisl aö hafa [lekkt jarteinaþátt þenna, sem í niiðsögunni slendr,

sömuleiðis þáttinn um I^óri erkibiskup; er því miðsaga þessi

svo sem milliliðr milii prestssögunnar gömlu og Sturlúngn ann-

arsvegar, og söguArngríms iiinsvegar. Tilgangr Arngríms ábóta

mun hafa verið sá, að rita biskupsæíi Guðniundar, er vœri sam-

hoðin prestssögu hans, fer hann því fljótt yfir prestssöguna, að

hún var áðr fullrituð, en hiskupssagan er geysiiöng, og er hún

frumrituð frá rótum, en ekki samsteypa orðrétt úr Sturlúngu,

Aronssögu og Rafnssögu, som hinar fyrri tilraunir.

1 sambandi við sögu Arngríms stendr eitt handrit af sögu Guð-

mundar, sem eun er ógetið, en þaö er pappirshandritið AM. 395 i

'iío, og er þaö eitt hepli úr hinni optnefndu söguhúk þorláks bisk-

ups Skúlasonar, er hann lét rila 1641. Frumrilið er glalað. Prests-

sagan öil, og aill fram að árinu 1206, er í 395 aö efní samliljóða

prestösögunni , en þó niesl cpUv jB, en síðan lekr við oröréU

saga Arngrínis. Haudritið hætlir í Selkolluþætti (sbr. hls. 407

athgr. 1). J5essi*saga ætlum vér sé svo undir komin, að á ofan-

verðri 14. öld lieíir einhver viijað tengja saman prestssöguna

gömlu við biskupssögu Arngríms
,

því hvor fyllir aðra; hefir

hann því í proslssögunni vikiö orðfærinu við, hvað hann gat,

svo hún yrði nokkurnveginn samslæð við orðfæri það, sem er

á sögu Arngríms. í sögumeðferð þessari bregðr á stöku stað

fyrir ymsu nýju, mannanöfnum og ymsum atvikum; allt þetta

er tilfært neðanmáls, ef það nam nokkru, t. d. bls. 407, athgr. 2;

415, athgr. í og 4 ; 418, athgr. 10; 429, athgr. 5; 440, athgr.

2; 447, athgr. 3-4; 448, athgr. 2; 457, athgr. 1; 459, athgr.

3; 470, athgr. 3; 485, athgr. 3. Af öUu þessu er einna merki-

legust greinin bls. 486 i neðanmálsgreininni (viö ár 1204): ^^mikit

hallæri . . . svá at XX c manna var talt at dæi frá vetrnóttum

lil fardaga, flest af suUi ok harörétli, um Norðiendíngafjórðúng".

í>ossa halhiíris getr ekki í annáUim.

E



LXVI FOUMÁU.

Arons saga IJjörleifssonar (bls. 619~G38) var k 17.

öld aö eins til ii einni skinnbók; þaðan eru öll önnur bandrit

hennar komin. Bók þessi er Nr. 551 d. í 4*° í safni Arna, cn

nú er ekki nema 1 örk (8 blöð) til af benni; á fyrra bluta ark-

arinnar, 5^ blaði, er síöari helmíngr sögunnar, en á 2^ síðasta

blaði er nppbaf í»órÖar sögu hreðu. Bókin er allvel rituö, í

lok 14. aldar á aö gizka. Um bókarbrot þella fer Árni þessum

orðum : ,,Af Aroni Iljörleifssyni fragment, befir verið eign Skálholts-

kirkju, eða Mag. Brynjólfs heldr." — Á miöri 17. öld befir og bókin

verið í Skálholtí, og verið þá fyllri en nú; er til afskrípt sira Jóns

í VillíngaboUi af Aronssögu þessari (AM. 212, folio); reiknast nú

svo til, að þegar sagan var í heilu líki, hefir hún byrjað með

örk í 551 og verið þvi 13^ blað að stærð; nú er fyrri örkin

aJveg týnd, og í tíð Brynjólfs bisknps bafa vantaö 2 blöö í líana,

sem sjá má af afskript sira Jóns (sjá bls. 517 atbgr. 3 og 530

athgr. 4). þessi afskript sira Jóus cr eiubver bin lakasta^ sem

vér þekkjum frá hans hendi, því skinnbókin hefir að framan

verið mjög máö
,

og svo er onn fyrsta síðan af síðari örkinni,

þar að auki er nú ekki svo vel að vér bafim afskript sira Jóns

heila, því mörg blöð bafa týnzt úr henni; verðum vér því

að bjargast viö afskript á aðru hönd , ritaöa í Vigr 1682 (Addi-

tam. Nr. 27 í folio). i>að má því teljast mesta happ, aö höfuudr

Guðmundarsöf^u binnar elxtu í Uesensbók hefir tekið allan þátt-

ínn um Grímseyjarför og míkínn part af hrakníngum Arons inn

í sögu sína; höfum vér fyrir það þenna kaíla af Aronssögu í

handriti, sem er 100 árum eldra en 551, þó nú væri heil sú bók.

Að vísu befir nú ritari Ilesensbókar sett inn i' þáttinn hér og

hvar annálabrot, og einn kapítiila úr Sturlúngu, en oröum beíh'

bann varia neitt vikið viö. Vísurnar í Resensbók eru og miklu

betri en í 551, og úr Ilesensbók fyllist nú og sú tveggja blaða

eyða, sem í tíð Brynjóifs biskups var í 551. Af Aronssögu höf-

um vér því í Viöbœli prentaö aö eins upphafið, aptr að þar

sem Grímseyjar þáttr hefst, og vísum svo til Guömundarsögn

;

og þarnæst síöara belmíng sögunnar, frá eptri samskeylunum í
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riuðmiinclarsögn. Að pronta Grímseyjarþátt upp aptr hálfbjag-

aðan, optir hinum vondu handrilum Aronssögu, þólti oss óþarfi,

fiuda höfiim vér og prentaö her sögu þessa, svo sem lll að

fylla og skýra Guðmnndarsögu, því í raun réltri heyrir hún ekki

til safni þessu. Vér liöfum prentað eptir 551 það sem hún

náði; kap. 1-2 (bls. 619— G20) er prentaðr eptir afskript sh'a Jóns,

en kap. 11-12 (bls. 621— 6231«) eptir Vigrbókinni.

Um iiöfund sögunnar og aldr hennar munum vér nú geta

hins heizta: það er varla efamál, að sagan sé rituð af vini Arons

og líklega frænda, liún heíu' fullan æfisögu blæ
,
og mun vera

rituð ekki löngu eptir andlálArons, en Aron andaðist um 1256

—

1257 ; þetta iná þó enn belr ákveöa; í 1. kap. er nefndr Ólafr,

bróðir AroDs, ,,er síðan var ábóti at Ilelgafelli", en hann var

vígðr tii ábóta 1258, sem aunálar segja; í kap. 15 er sagt: ^^ok

Brandr, er síðan [var] biskup at lióluni" (þ. o. 126^—64), og í

enda 16. kap. standa þessi orð um sundrlyndi Skúla herloga og

Uákonar konúngs: \,verðr ok þess at geta, at þýngjast tók með

konúnginum ok jarUnum
,
og hat'öi þó lengi al dregit, eu þó

kom þýngra eptir, sem ritað fiunst".
^
þetta getr varla litið til

anaars en Liákonarsögu eptir Sturlu, en Sturla lauk við luma

árið 1265; cr því sagan riluð síðar en þaö ár. I>að má ennfremr

sjá, að Sturla hedr ekki þekkt Aronssögu þegar hann setti saman

Isicndíngasögu sína (Sturlúngu), þaö sést á frásögn Sturiu um

Grímseyjari'ör og hraknínga Arons, seni ávalll er meö öðrum

orðuin sagt lijá Sturiu en hinum, og ekki lítili atvikamunr. En

það lítr og svo út, scm höfundr Aronssögu iiaíi ekki þekkt Sturl-

úugu, því sumum atvikuni um hraknínga Arons sleppir hann,

sem standa í Sturlúngu, cr hann mundi varla hafa gjört, ef haun

hefði þekkt þá bók; enda ætlum vér og, að svo lílill aldrsmunr

sé á þcssuin tveim sögum , að líkast er, að livorugr hafi annan

þekkt. Aronssaga inun og eigi vera síöar rituð en um 1270,

eöa um 50 árum síðar en þau tíðindi gjörðust, sem sagan mest

segir frá (Grímseyjarför), og um 13— 14 árum eptir andlátArons,
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því það er auöséð, að allt er ritað eptir sögn manna, sem lifðu

samtíða þeim tíðindum er gjörðust 1222 í Grímsey og á Vals-

hamri, og síðar, t. d. kap. l í {bls. 629): ,,liafa þeir menn þat

sagl, er þar vóru" (á Valshamri), eða þar sem segir um Sturlu

Siglivatsson , að hann var ,,mjök roskinn ok var hinn bráögjörí'-

asti maðr, sem allir hafa eilt um talat þeir er hann hafa

sét" (bls. b2A í kafla þeim sem stendr í Guömundarsögu). En

bczt má þó sjá þetta af biæ sögunnar, og ymsum orðum, t. d. í

enda sögunnar, þar sem höfundrinn getr þess að sál Arons ^jiafi

gott heimili fengið"; sýna þessi orð, að sagan er ekki rituð

löngu eplir andlát Arons; orðfæri sögunnar, sem er í bezía lagi,

og nákvæmni liennar og sannsögli, er og vottr þessa. þess væri

getanda, að sagan sé rituð að tiíhlutun Olafs ábóta, bróður Arons,

er langa stund var ábóli að Uelgafelli. |>að er af þessu, sem nú

er sagt um aldr sögunnar, auðséö, að l^ormóðr skáld Ólafsson,

sá er ort hefir tvö kvæði um Aron, eina drápu hrynhenda og aðra

dróltkvæða, getr með engu móti veriö gáhinn sami, sem í ann-

álum er nefndr ár Í3B8, en hitt er víst, að þormóðr sá, er orti

um Gunnar á llh'ðareníla, er hina sami og skáld Arons; vísan

í ]\jálu kap. 78 ber það með sér.

Aronssaga hefir aldrei fyr verið prentuð í heilu líki. Lítið

brot af heuni er prentað í Antiqu. Huss. ii, bls. 356—61, og í

Skand. Selsk. Skrifter 1814, bls. 1—37, hefir P. E. Mufier biskup

snarað á donsku þœtti úr henni.

llafns saga Sveinbjarnarsonar (bls. 639—676) var á 17.

öld til á tveimr skinnbókum
;
önnur þeirra (hér merkt A) var send

til Danmerkr og varð fyrir því óláni að komast á háskólasafnið,

og brann hún þar 1728. Bók þessi hefir um miðja 17. öld

verið íSkálholti, og er til afskripl af henni með hendi siraJóns

Erlendssonar, vönduð og góð, og finnst hún í safni Árna 155 í

arkarbroti, er hún hér lögð til grundvallar. Til eru ennfremr

tvær afskriptir Ásgeirs Jónssonar eptir sömu skinnbók (AM. 154

folio og ^iHl 4'o), og eru þær hafðar til samanburðar , en báðar
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eru þær lakari on afskript sira Jóns. Skinnbók þessi mun hafa

verið frá miðri H. öld, sem œtlartalan aptanvið söguna sýnir;

er iíklegast, að bókiii bafi verið rituð á Vestfjöröum, og líklega befir

Brynjólfr biskup fengið bana þaðan. Yfir Veslljörðum réðu langa

œfi höfðingjar og stórmenni af ætt Rufns; hefir einhver þessara

látið rita söguna upp, og knýtt aplan við bana œtlartöiunni í l\ap.

20j því upphaílega liefir sagan endað með 19. kap. þess mætti

geta, að Einarr Bergsson, sá sem síðast er nefndr, Iiafi iátið rita

söguna. Um þennaEinar vita menn nú ekki annað en œtt bans,

sem bér er sögð, en verið gæti, að í bréfum mætti finna eitthvað

frekara um hann. Skinnbók þessi hefir að stafsetníngu verið

góð, sem af al'skript sira Jóns er að ráða; helzt er athuganda,

að hann ritar: geyra,^ seyni, seynir, deyí^kr, reylíja, beyggi

0. s. fr.
,

fyrir gjöra, syni, synir, dökkr, rekkja, bjöggi. þessu

höfum vér haldið í útgáfunni. l^essi stafsetning (ey fyrir ö og

y) íinnst í ymsum góðum fornbókum, t. d. konúngsbók af Sæmundar

Eddu. Textinn í bók þessari og dætrum hennar er agætr i

hvívetna, og er það auðsjáanlega hinn sanni og ómeingaði frum-

texti Rafnssögu.

Hin siðari skinnbók Ilafnssögu (merkt B) er í safni Arna

INr. 557 Á bók þessari eru margar sögur; Árni leh' þasr

svo upp (Nr. 435. lol. 55 b):

^^Aptan af Valdimarssögu.

Hrafns saga og Gunnlaugs ormslúngu, vanlar endann.

IJallfreðar vandræðaskálds saga, vantar upphafið og víðar í.

Rafns saga Sveinbjarnarsonar.

Eireks rauða saga [og þorfinns karlsel'nisj.

Af Rögnvaldi í Ærvík og Rauð.

Damusla saga.

Af Slysa-Hróa, vantar upphafið.

Eireks saga víðförla.

Slúfs þáttr Kaltarsonar.

Í>állr af Karli vesala.

fáttr af Sveinka Steinarssyni , vanlar aplan við. Quarto.



LX\ I'OUMALl.

liókina beíi cg fengiö uf Mag. Jóni Vídalín , heíir annaðlivort

lieyrt Skálljoltskirkju til eða orðið þar eptir af Mag. Brynjólfs

bókum." þcssi guta Árna, að Skálholtskirkja haft bókina átt, cr

þó nijög ó\iss, því vera kynni að hún væri að norðan kynjuð. lijörn

á Skurðsá hafði haua langa stuud miUi handa á öndverðri i7.

öld, og heíir ritaö upp margar sögur þíer, sem á henni slanda.

þá var bókin míklu heilli en nú, þó ekki full; moðal annars var

Rafnssaga þá heil, og íinnst afskript Bjarnar af henni í Nr. 552

iV í í safni Árna, en nú eru ekki nema 4 smáblöð eptir af

IVafnssögu í skinnbókinni. Skinnbók þessi er ekki eldri en frá

15. öld; að bókfelli, riti og öilum frágangi cr hún með lakari

skinnbókum teljandi, og af mestu vanefnum gjör, því v/ða eru

í bókinni skinnsneplar og geirar í stað beiUa blaöa. En hún

virðist víða vera rituð eplir allfornum frumritum, en gálauslega;

er bókin því ágæt til samanburðar, en h'tt hæf til að prenta eptir

henni, ef á öðru er völ. í B vantar kap. 20, sem við er að

búast, því hann heyrir ekki frumtexta sögunnar til, og mun

aidrei hafa staðið nenia í þessu eina handriti^, sem áðr er nefnt;

en hitt er lakara, að formála sögunnar vantar í B.

Um aldr sögunnar bera Ijósaslan vott upphafsorö hennar:

^^Atburðir margir, þeir er verða, falla mönnuni opt or minni,

en sumir eru annan vcg sagðir en verit hafa, ok trúa því margir,

er logit er, en tortryggja þat satt er. En fyrir því, at aptr hverfr

lygi þá er sönnu mætir, þá ætlu vær at rita nökkura atburði,

þá er geyrzt hafa á vorum dögum, á meðal vor kunnra

manna, sem ver vitum sannleik til." Atburðir sögunnar lenda

á árunum 1195— 1213; sýna þessi orð Ijóslega, að Sturla skáid
h

(fæddr 1214) er ekki böfundr hennar, því sagan befir öli gjörzt

fyrir hans minni. Að höfundrinn hafi klerkr verið, sýna lalínu-

orðin kap. 4 (bls. 645), og að hann hafi á Vestíjörðum verið,

það sýna mörg orð og atvik, t. d. orðin ,^á meðal vor kunnra

manna', eða þar sem talað er um steininn áEyri, kap. 2: (^síðan

er hann [ok er nú, B\ hafðr til þvottsteins, ok er svo böfugr at

varla megu fjórir karlar hefja;" eða um bæinn á Eyri, kap. 4
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(bls. Gi5): „ok geyrði þar (á Eyri) mörg Iiús ok stór ok marga

aðra bæjarbót, þá er mikil merki má á sjá". Að líöfíHidriiin

hafi verið ástúðugr vinr Rafns, það ber sögublærinn með sér,

t. d. lýsíng ílafns kap. 3. Líklegast er að sagan se riluö ekki

alllöngu eptir líllál Rafns, meðan þorvaldr Vatnsfirðíngr var enn

á b'fij og hefnd sú og skapadómr, sem síðan kom fram á tionum

og ætt hans, var enn ekki yfir komið. Sagan virðist bera þann

blœ, að hún sé rituð meðan yfirgangr Vatnsfirðínga var sem

mestr, t. d. þar sem kap. 1 segir: J þeim atburðum mun sýnast

mikil þolinmæði guðs almátligs . . . ok sjálfræði þat, er hann

gefr hverjum manni, at hverr má geyra þat sem vill, golteðrilll;"

eða kap. 4 (bls. 642): ^jþví at vér seám nakkvara menn, þá [er]

meiri viröíng hafa af alþýðu, er minna unnu til virðíngarinnar".

I>aö er og með öllu ótrúlegt, aö höfundrinn ekki mundi minnast,

eðr drepa á þau stórtíöindi er síöar gjöröust, cplir 1225, ef sagan

væri rituö eplir brennu þorvalds 1228. En sé þella rétt, þá

hljóta oröin ,,meðan hann lifði" um þorvald í enda sögunnar

(kap. 19, bls. 67 G) að vera seinni viðbælir, enda stendr og í

Sturlúngu aö eins: ,,ok bjó i Vatnsfiröi" (Sturl. 4. 18.). Sagan

ætlum vér því muni vera rituð um 1220. Uöfund hennar getum

vér ekkí nafngreint, má þó vera að hann sé einhver af þeim

bræörum Seldœlum, Uagnheiðarsonum, en ekki er það þó annað

en getgáta.

Rafnssaga hefir aldrei fyr verið prentuð heil, en brot af

henni er prentað í Grönl. hist. iMind. II, 725—749. Sögunni

er lýst í Sagabibl. 1, 336—43.

Prestssaga Gaðmundar og Rafnssaga eru merkiiegar fyrir þá

skuld, að þær eru einar af þeim frumritum, sem settar hafa verið

inn í íölendíngasögu , en sem Sturla ekki er höfundr að. Fieiri

sögur slíkar eru liöaðar inn í Sturlúngu: 1) Guömundar saga

dýra* , rituð líklega um 1200—1210. 2) þorgils saga skaröa.

i) Ih'm var eiin til sérstök ú íindver^ri H. Okl, Hjú Ól. s. helga, Christi-

ania 1853, bls. xlvij, og er hún þar nefnd ^,Önundar brennu saga".

1
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3) Saga þeirra Onnssoua, Svínfellínga. 4) Uppliaf og niöiiag

Stuiiúngii. Síðari helmíngr RafnssögUj kap. 12— 19, er settr inn

í SturÍLiugu A. 12— 18; ajtlum vér að Sturla haíl sjálfr gjört

þetla um Icið og hann skrifaði Isleudíngasögu síua, en öðru máli

er að gegua um prestssögu Guðmundar og sögu Guðmundar

dýra, sem aptr er liðuð iun í prestssöguna. þetta mun gjört aö

Sturlu Hðnum, sem formáli sá sýnir, sem settr er inn í Sturlúngu

(2. 38) rétt á undan prestssögunni. J>essi formáli sýnir, að sá sem

haun heíir ritað hefir munað Sturlu, og hann hefir rilað ekki

löngu eptir andlát haus, þar segir svo: ((því at hann (Sturiu)

vissa ek alvitrastan ok hófsamastan ; láti Guö honum nú raun

lon betri" (eptir AJM. 122 A, fol. 14 % [m getr það með engu móti

staðizt, að þessi maðr haíi verið forsteinn ábóti böllóttr, sem sumir

menn ætla, því: 1) andaðist hann nærfelt 70 árum eptir Slurlu

(ár 1351), og gat því ekki munað hann; 2) standa orðin ^^móður-

föður míns, einnig" (sjá Sturl. 3. 9. athgr. 1) alls ekki í skinn-

bókinni gömlu AM. 122 A, folio; þar stendr að eins: ^^móður-

föður Narfasona." Orðin ^^móðurföður míns cinnig'' munu vera

innskot; finnast þau að eins í einu pappírshandriti, sem og mun

eiga k^'n sitt að rekja til þorsteins ábóta. 3) Allar ættir í byrjun

á 1. þætti eru leiddar að Skarð - Snorra , föðurfööur Narfasona,

en engar að Mela-Snorra. Viljum vér því heldr geta þess til,

að einhvcrr af Narfasonum hafi gjört þetta. Líkastr til þess af þcim

bræðrum þætti oss þórðr Narfason (f 1308); hann bjó aö Skaröi

og heílr að iíkindum verið lærisveinn Sturlu, og numið að houum

margau fróöleik (sbr. Sturl. 10. 19), og líklegt er, að hann og

þeir bræðr Narfasynir hafi komizt að bókum Sturlu eptir hann •

lálinn. þetta efni þarf enn mikillar rannsóknar við; bíðr það

þeirrar stundar, að ný útgáfa yrði prentuð af íslendíngasögu

Sturlu.

XI. ÁBNA BISKUPS SAGA (bls. 677—786). ÖII þau hand-

rit, sem eru til af henni, eru komin af eiuni skinubók , sem

verið hefir til á íslandi á 17. öld , en nú eru ekki eptir af

henni nema 2J blað, sem er að finna í safni Árna Nr. 122 7i,
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og eru þessi blöð þar sarnan við mikinn blaðafjölda og blaðaslitrj

sem eru leifar úr ymsum Sturlúngu-handritum
;
þar eru og þau

2J blöð úr jarteinum Guðmundarj sem að framan eru nefnd. Árni

segir um Sturlúnga slitr þessi (435 í 4»°, fol. 45^): .j'siendínga

sögunnar miklu {alias Slurlúnga sögu) fraíjmenta variaj komin til

mín af Vestfjörðum, hvar bókin nýlega í sundr riíin er, scilicet hjá

Árna Guömundssyni í Bildudar\ Sum af þeim Sturlúngu-blöðum,

sem í bókinni erUj eru með sömu hendi og Árna biskups saga, og

er íU" því að ráða, uö í bókinni haíi verið, þegar hún var heil, bæði

Sturlúnga og Árna biskups saga, og jarteinir Guðmuudar biskups.

Að bók þessi haíi fyrir vestan verið sem Árni segir, þar að Júta og

öil önnur rök. þegar sira Jón Egilsson áriö 1601 ritaði Múngr-

vöku sína í Skálholti, þá vissi Iiunn hvorki af Sturlúngu ne Árna
r

biskups sögu að segja; hann segir um Arna biskup: ^^ekki er

og heldr um bann grandið, þuö eg muni, hvorki sagt né

skrifað" (Safn til s. ísl. i, 31). þetta væri furða, ef vér ekki

vissim, að Árna biskups saga og öll þau skinnbókabrot, sem af

Sturlúngu eru til, eru af Vestljörðum komin, og hafði hvorki

sira Jón né Oddr biskup enn fengið spurnir af bókum þessum.

þessi 2^ skinnblöð úr Árna biskups sögu fékk Árni að vestan; hann

segir um þau : ,,hálft annað blað úr Árna biskups sögu þoriáks-

sonar, fengið 1715 frá Monsieur Ormi Daðasyni með hans bréfi

dateruðu 1714;" og á 3. blaðið er skrifað: ^.Frá Eggert Snæbjörns-

syni á Múla 1708". Blöð þessi eru í folio, rituð í tveim dálkum,

og um 40 h'nur á dálki; höndin er sett og góð, og má geta

þess að bókin sé frá miðri eða ofanverðri 14. öld, Við stal-

setninguna er helzt athuganda : e fyrir œ, t. d. ner, fera, veri = nær,

færa, væri ; -o -or er opt haft fyr -w -ur helzt ef o-kynjaðr hljóð-

8tafr(ö, o, ó, au) er í stofnimim (t. d. fóro, konor o.s.fr.); er

œtíð haft fyrir vo (t. d. sva, hvarr o. s.fr.); skildi, hrir, þíkkja =
skyldi, fyrir, þykkja; gera = gjöra. þar sem nú öll handrit vor

eru frá þessari einu skinnbók komjn, þá er það vitaskuld, að

skinnblöðin eru lögð til grundvallar það sem þau til endast,'og

stafsetníng útgáfunnar er löguð sem varð, og hcnta þótti
,

eptir
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þeini, svo að útgáfan yrði að útliti eins og þó öll skinnbókin

nú væri til. — í safniÁrna er til skinnbók með sömu hendi og i

sama broti og þessi Árna biskups saga, og Sturlúngu-blöð þau

sem henni fylgja, en það er Ólafs saga Tryggvasonar í AM. 62

folio, og er þar enginn eíl á, að báðar þessar bœkr muni ritaðar

vera af sama nianni, en úr sömu bók eru þær varla, því bæði er

efnið ósamstætt, og svo mundi eigi svo mikið komast fyrir í

einu bindi sem allar þessar sögur.

Nú er því næst að lala um þau handrit Árna biskups sögu

sem komin eru frá 122 /í, meðan hún var heil, og deilum vér

handritum þessum í flokka eptir ætlerni sínu viö frumbókina:

1) Ilin fyrsta afskript af sögunni í \22 B er rituð á Vest-

fjöröum (um 1640) af Jóni Gixurarsjni á Núpi i Dýrafiröi, og
F

fmnst hún í safni ArnaNr. 114 folio. Afskript sira JónsArasonar

í Yatnsfirði (sem nú er týnd) hefir eflaust verið rituð eptir afskript \

Jóns Gizurarsonar, en ekki eptir skinnbókinni sjálfri, en frá þessum

afskriptum þeirra Jóns Gizurarsonar og sira Jóns Arasonar eru

komin öll þau handrit af Arna biskups sögu, sem nú finnast í

safniÁrna (fyrir utan Nr. 384 4*"), nl. 115 með hendi siraJóns í

VillíngahoUi, 116, 118, 119, 120, aliar í foho. Ennfremr heyrir

þessum flokki til eitt handril, sem í hinni fornu útgáfu Árna

biskups sögu er merkt Gr.^ og enn að auk tvö handrit í Stokk-

hólmi. Afskript Jóns Gizurarsonar og sira Jóns i Vatnsfirði er

móðir alira þessara handrila. Sjálf er afskript Jóns Gizurarsonar

frí og lítt vönduð, víða sleppl úr orðum og greinum, eöa þá

dreglð saman , vikiö við orðum og sleppt úr heilum máls-

greinum, þar sem honum bauð svo við að horfa, og textinn var
*

torskilinn eða bjagaðr, og sett ný orð í stað gamalla ; hann hefir

og í kap. 72 og 73 skotið inn langri klausu af eigin brjósti; þar

á móli eru nöfn og alit þessháttar reLl ritað, því er afskript

þessi ágæt að hafa til samanburðar, en óhæf til að leggja hana

til grundvallar. Jón Gizurarson hefir og fyrstr skipt söguuni í

79 kapítula, en í skinnbókinni vóru öll önnur og miklu smærri

kapítulaskipti.
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2) Skinnbökin 122 B hefir síðan, eplir að Jón haí'ði skrifað

hana upp, farið sömu boðleið og mörg önnur handrit að veslan,

og komizt norðr í land og í hendr þoriáki biskupi Skúlasyni.

Hann lél skrifa hana upp á bókfeli. þessi skinnbók jjorláks

biskups íinnst nú í bókhlöðu konúngs í Stokkhölmi, Nr. 12. 4*°

(merkt 5), en því er miðrj að síðasta örk bókarinnar er glötuð,

og endar hún nú í 66. kap. þessi bók er hiu bezta af öllum

vorum afskriptum, og þegar ver nú berum hana saman við þau

blöð af frumbókinni , sem enn eru til
,

þá má sjá , að hún er

vönduð í alia staði og nákvæm, hún heílr og sama kapítulatal

sem í skinnbökinni fornu stendr; það var því ekki efamál, að

hana, og enga aðra, mátti leggja til gruudvallar, og er svo gjört.

S mun vera riUið um 1640— 50; hún ermeösömu hendi og hin

skinnbókin þorláks biskups, sem llúngrvaka er á, og sem að

framan er getiö, en brotið er ekki alveg hið sama, og nokkru

stærra á Árna biskups sögu en hinni, er hún þvi' ekki úr sömu

bók og Húngrvaka.

3) Hið þriðja handrit, sem vér ætlum að annaðhvort sé

á fyrstu hönd komið frá hinni fornu skinnbók, eða þá eptir papp-

írsbók sem nú er glötuð, og rituð er á fyrstu hönd, er bók sú,

sem hin forna útgáfa sögunnar er eptir prentuð (hér merkt i/), og

átti Magnús koni'erenzráð Stephensen í Viðey. J^essa handrits var

ekki við kostr, því það er nú líklega úti á Islandi ; varð því útgáfan

að koma í stað þess, og eptir henni er prentað niðriag sögunnar,

eptir að Stokkliólmsbók þrýtr. þetta handrit er að setnínga-

skipan og orðalagi miklu betra en sá tlokkr, sem kominn er frá

bók Jóns Gizurarsonar , en það er geysilega misritað
,
og rangt

víða, og er að eins hafanda til samanburðar.

4) Hið ijórða handrit, er á fyrstu hönd mun vera ritað

eptir 122, er pappírshandrit Nr. 8. 4*° í bökhlöðu konúngs í

Stokkhólmi; það mun vera ritað um mlðja 17. öld og er áfast

Sturlúngu. l>að endar í 79. kap., á orðunum .^allr múgr leik-

manna varð sinn munn fyrir honum at byrgja'' (bls. 786). Lítt
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merk afskript af þessari bók er í safni Árna Nr. 384 í 4*°, ,^grey

exemplar", sem Árni Magnússon segir.

5) Hið fimta handrit á fyrsta liönd cr hln optnefnda

pappírsbók AM. 204 foho, þar er aptast Árna biskiips saga, en

nær þó ekki lengra en fram í 33. kap.

Öll handrit Árna biskups sögu deiiast því í 5 kynkvíslir (a,

ií, c, í/, 6'), og ótal dæmi má færa því til sönnnnar, að skinn-

bókin gamla 122 se frumbók þeirra allra. Vér skulum til-

gruina eilt dæmi: Á 17. öld, þegar farið var að skrifa upp 122,

hefir ú einum stað veriö skorin sneið utan af einu blaöi í bók-

inni; nú vill svo tii, að af þeim 2i blöðum sem nú eru til, þá

er hálfa blaðið einmitt það sama blað, seni sneiðin var burtu

af á 17. öid. Nú er næstum allr ylri dálkrinn sneiddr af, en

þó svo, að stúfr lítill er eptir af hverri línu (sjá bls. 714 athgr. 1

og 715 athgr. 2— 6). þcgar nú þcssir línustufar eru bornir

suman við afskriplina í Slokkhólmsbók
,

þá má nákvæmlcga sjá,

að sneiðin sem af var skorin í 122 nam 9 neðstu línurnar. Nú

ef menn gæta að hinum handritunum á þessum stað, þá hleypa

þau öll að mestu þessari grein úr, eða skeyta orðin svo illa

saman, að meiníngin er verri en engin, en Stokkh^lmsbók er

eina handritiö, sem skrifar línustúfana reglulega upp að mestu,

og segir á spázíunni , að hér vanti í. Sýnir þctta Ijóslega, að

öli handrit vor eru frá þessari einu skinnbók 122 komin, og að

sneið þessi var skorin af blaðinu í henni þegar á öndverðri 17. öld,

þegar fyrst var farið að skrifa hana upp. það er og svo, hvar

sem í söguna er litið, að sömu villur ganga í gegnum öll hand-

rit, og þar sem hleypt var úr orði eða misritað nafn í skinn-

bókinni fornu, þá er engrar hjálpar að leita í hinum handrit-

unum. þar sem nú að málvillur standa í Stokkhölmsbók
, þá

er fyrst að athuga, hvort þessi villa hafi staðið í sjálfri frum-

i) ættín yr^i jiannig:

A (AM. 122 ^.),
^

A , ,

a. AM. 1 1 4 iJón Giz.). - b, Stbb. Nr. 1 2. — c. Utg.— d. Sthb. Nr. 8. — c. AM. 204.

Vatnsíj.bókinAM. 115, 116, 118, 119, 120,438. AM. 384. 4to.



FOUMÁLI. LXXVU

bókinni, og má sjá það ef borið er saman við eitthvert hand-

rit af hinum flokkunum, t. d. 114 eða 204, eöa útgáfuna gömUi, því

standi sama þar, þú er villan úr frumbókinnl, en hún hefir viöa

veriö misrituð, felld úr orö og selníngar, og nOfn röng; veldr

því hinn einkennilegi hlaer sögunnar, að ritarinn hefir víða ekki

skilíö hvað hann ritaði, eöa þá rangfært það sem skrifað stóö;

en með því nú engin önnur skinnbók finnst til samanburðar

(fyrir utan þau Ivö skinnhluö, sem nú skulu nefnd), né nokkur

afskript, er sé annars kyns: þá er ekki í annaö hús að venda,

en geta sér til hins sanna; má það víða takast, en þó er það

ekki óvíða sem enginn kostr er leiðréttíngar, nema ný handrit

komi fram, sem þó varla er við að búast.

þaö má því teijast mikiii skaði , aö glatazt hefir skinnbók

ein af sögu þessari, áðr en nokkur varð tii aö skrifa liana upp,

svo ekki eru lil af henni nema tvö blöð (í -i'") í safni Árna JNr.

220 folio, cn hvort meira hefir til verið af þessari bók á 17.öld,

látum vér ósagt; víst mun það h'tið hafa veriö, því enginn hefir

orðið lii aö skrifa þaö upp. Árni hefir ckki skrifaö livaöan

þesöi blöö sé komin af Islandi; höndin á þeim er auösjáan-

lega bin sama og á Guömundarsögu eptirArngrím ábóta, þeirri,

sem stendr í Stokkhólmsbók og sem getið er bls. xxix-xxx. Nú

með því að sú bók er að vestan komin, þá mætti vera, að þessi

blöð væri og að veslan
, þó þau sé úr allri annari bók. llið

fyrra skinnblað byrjar kap. 5 (sjá bls. 683 athgr. 2) og endar

kap. 6 (bls. 686 uthgr. 1); síöara biaöiö byrjar kap. 10 (bls. 691

athgr. 1) og endar kap. 11 (bis. 694 athgr. 8). Sú skinnbók,

sem þessi blöð eru úr, hefir að vísn verið aö orðfæri alveg

samhijóða binni, en bún eykr inn ymsum málsgreinum, sem

hin sleppir, t. d. bls. 691 athgr. 4; 684 athgr, 2; 685 athgr. 5.

Greinina bls. 691 athgr. 2 þorðum vér ekki að taka upp í text-

ann, því það er ekki víst, nema bún sé innskot. Ymsar smærri

máiviilur verða og réttar eptir þessum tveim blööum, en hvað

mundi ekki mega, ef vér hel'ðim söguna heiia í þessari bók?—
Skinnbók þessi mun vera rituö á síöara hluta 14. aldar,

1



LXXVm FOUMÁLI.

Einsog kiinniigt er hæltir Arna biskups saga í miðjn kaíl

vorið 1291, en Árni bisknp andaöist ckki fyr en 7 árum síðar

(1298), en hver er sök til þessa? er það sú, að höfundnnn hafi

ekki veriö kominn lengra að rita, og híifi dáiö frá sögu sinni,

eða vantar aptan við söguna? Væri til tvenn handrit af sögnnni

og endaði á sama stað iivorttveggja, þá væri auðsælt að geta

hins lyrraj en nú er allt frá einni skinnbók runnið, og liún sjálf

aö mestu týnd. Ver höfum talið til eptir þeim blöðum, sem til

eru af skinnbókinni 122 og telst oss svo til, að sagan (þ. e.

kap. 79) hafi ekki endað þar neðst á blaði, heldr á þriðja dálki,

í heiiu líki hefir Árna biskups saga vcrið um 20 blöð í 122;

21 blaö í útgáí'unni svarar til eius blaðs í skinnbókinni, en eptir

síðasta blaöið, sem lil er af 122 (bls. 760 athgr. 1) stendr heima

að staöið hafi i.l hlaö, eða A'l \ mesta lagi, því þessi 10 biöð

í útgáFunni eru oílítiö á 5 blöö heil , en oí'mikiö á 4; er því

annaöhvortj aö Ijórði dálkrinn heíir auör staðið, og þá hefir

sagan aldrei lengri veriö í bókinni, eða þá, aö haun hetír verið

máðr og ólæsilegr, og vantar þá aptauviö söguua þann dálk, og

að vísu meir en eitt blaö aö auk. Vér aiítium hitt sennilegra, að

sagan hafi lieraldrei lengri verið, einmilt af því. aö ekki steuzl á

endir kap. 79 og blað í skinnbókinni, því væri það, þá þœtti hið

píðara óyggjanda; þó er varla unnt að fuUyrða neilt í þessu efni.

Á 17. öld niiðri var bætt við söguna 80. kapítulanum, til

að setja einhverja eudalykt á hana. þessi kapítuli er eptir sira Jón

Arasou í Vatnsfirði. llefir Brynjólfr biskup með eigiu heudi

skrifaö á spázíuna í sinni bók AM. 115 folio viö kapítula þeuna

þessi orð : ^^Addita aíque intersita simí hœc el hujus (jeneris om-r

nia nuper a domino Jond Arœsonio^ jmvposito et pastore Vatnsfjor-

dio'\ f)es8i kapítuli finust og livorki í afskript Jóns Gizurarsonar

né í öðrum hinum elztu aí'skriptuni , en í öllum hinum ýngri

finnst hanu, sem ritaðar eru eptir miðja 17.öld'. það er segin

saga, að vér ekki höfum preutað þenna kapítula, því hann kemr

hinum upphaflega texta sögunuar alls ekki við. í>eir sem vita

1 j (iU þau handrit síigunnar, seni liafa kap. 80, eni komin rrá Vatnsfjarlbarbók,
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vilja lykl staðamála lesi ^.réttarbót Eireks konángsS.Mai 1297, í

r

Lagasafni lianda Islandi. I, 22-23.

Va\ nœr er sagan rituð? er hún riluð aö Árna biskupi lif-

andu eða aö honuni önduðum? — Vér ællum [jað óyggjanda, að

hiin riluð að honum önduðum, þó hún ekki segi frá 7 síð-

uslu œfiárum hans, og munu aörar orsakir liggja lil þess. Kap,

53 er minnzt á klaustr það, sem Jörundr biskup iet setja áiMöðru-

völlum, en þaö var áriö 1295—96, seni annálar votta. Kap. 74-

75 er tvisvar nefndr Árni ilelgason, .^er síðan var biskup" (1304-

1320), og í kap. 1, þar sem talin er mtt Lopts Svartssonar, afa

hans, er enn neí'ndr, ,,Árni, er síðan varð biskup''; enn fremr er

nefndr ^.Svartr í>ormóðarson", sem er í sama lið og Árni Hdgasou;

svo er og nefndr ^Jvarr iióhiir", lians cr í unnálum getið árin

1307 og 1312; 1314 var hann gjörr kanzeler, en í sögunni er hann

ekki nefndr nenia herra. I 12. kap., þar sem tulin eru börri Egiis

í Ueykjaholti Sölmundarsonar, þá er neindr Kolbeinu jarl (Auð-

kýiíngr f 1309) og Finnbjörn Sigurðarson í llvammi í Vatnsdal.

Fiunbjörn bjó í llvammi í tíð Laurentius biskups og líkiega í

tíð Auðunar rauða, en í orðum sögunnar: ^J'"innbirni, syni

Sigurðar í Ilvammi í Vatnsdal*' sýnist að vera fólgið, að Sigurðr

faöir hans liafi þá enn verið á lííi er sagan var rituð, og búið í

livanimi, því elia mundi sagt jtSiguröar syni í Ilvammi í Vatns-

dal". En þar sem nú í þessum sama kapítula er nefndr J>órðr

lögmaðr Egilsson, þá hiýtr orðiö lögmaðr að vera sett inn af

afskrifara
,

því l)órðr varö ekki lögmaðr fyr en 1341. Vér

ætlum það þvi' óyggjanda, að sagan se rituð í iib Arna hiskups

Helgasonar, og ber hún sjálf meö sér, aö höfundrinn helir lifað

í Skálholli eða sunnanlands; það sýna og orðin ,,niðri á Fyrar-

bakka'*, í kap. 26.

I>að sem einkum gjörir þessa sögu ágœta, er það, að höf-

undr hennar hefir þekkt öll bréf og skjöl áhra^rimdi iandsljórn og

lög á íslandi um daga Árna biskups: bréf konúngs og erki-

biskups til biskupa á íslandi eðr lögmanna og alþíngis, og bréf

biskupanna aptr til konúngs eðr erkibiskups. Ilann hefir og þekkl
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flesl bröí* Árna biskups, bæöi opiiiber og beimugleg, brel' þau er

fóru á miili þeirra Árna biskups og Uunólfs ábóta í Veri, og bréf

Lopts Helgasonar lii biskups. Hann befir og þekkt bréf berra

J>orvaröar til Magnúss konúngs, sem þó var beimuglcgt; befir

biskup á einbvern bátt komizt að bréfinu, eða konúngr befir svnt

bonum þaö, því þar var fariö lofsoröum um biskup. þar á móti

befir böfundrinn ekki þekkt neitt til bréfa þeirra, er fóru milii

herra llaí'ns og konúngs , en á einuni slaö tiigreinir bann kafla

iítinn úr bréfi itafns tii biskups. Á einum stað að cins (kap. 56)

er nefnt bréf Raí'ns lil biskups , er var svo beimugiegt að ,,þeir

einir vissu bvat á var \ Uöfundrinn tilíærir og sem orðrcllar þíng-

ræður herra i^oöins og biskups á alþíngi 1281, er rædt var um

Jónsbók, og ræöur Arna biskups og berra ilafns á alþíngi 1284,

er staðamál vóru kærð, l>aö er því á öllu auðsætt, að böfuudr-

inn hefir verið handgenginu Árna biskupi, og ef vér aú byggjum

að, bver bann muni vcra, þá íinusL oss aö eins vera einn maðr,

er er í tygi geli verið uni þetta, en það er Árni biskup Helga-

son sjálfr, systursoa Árna biskups. í 1. kapítula cru talin öli börn

Ásbjargar móður lians, en lítiö sem ekki niinnzt á ætt binna

systkinanna. Árni biskup lagði og mesta rækt við börn þeirra

Helga og Ásbjargar. Árna systurson sinn tók hann að Skálholti

og vígöi, og gjörði hann kapelan sinn, og hat'öi hann með sér í

utanferö sinni 1288, og hefir aö iíkindum lagt við hann mikiö

ástfóstr. ArniHelgason varð og biskup eptir móðurbróður sinn,

og var einhverr hinn stjórnsamasti og bezti Inskup, sem verið hefir

á íslandi. þaö er enn citt athuganda, að þar sem Árni Helgason

er nefndr í sögunni, þá er engu lofsoröi vikið til hans, sem þó

var von til, þar sem hann var systurson og fóstrson þess manns,

sem sagan er af, en sjálfr ágœtismaör. þess má enn geta, að

svo er að sjá á kap. 18 að höfundrinn hafi munað lil eða verið

í veizlu þeirri, er Guðnv Heigadóttir, systir Árna Ueigasonar,

giptist hcrra Jjórði á Mööruvöllum 1274. Af þessum rökum

samlöldum ætlum vér því, að sagan sé rituð í Skálholti um daga

Árna biskups Helgasonar, og að vorri ætlan er htín að vísu ritin
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að huns fyrirsögnj eða öllu heldr af honum sjálfum, enda mundi

og enginu óvaHnn klerkr beru það skyn á landslög og krisUn-

rétt, sem saga þessi ber með sér að höfundr hennar hefir borlð;

þau bréf og skjöl, sem'höfuudrinn hefir þekkt og notað, getr og

enginn hafa haft undir höndum, nema biskupinn í Skáiholti, og

það því aö eins, að hanu væri frændi Árna biskups og fóstri,

svo hánu heföi eigi síðr undir hendi heimugleg bref hans en

opinber. Árna biskups saga er einhver hin margfróðasta af öll-

um vorum sögum; án heunar væri það skarð í sögu landsius

og kirkjusögu, cigi að eins vora heldr og Noregs, sem aldrei

yrði lyllt. t^essi saga má með réltu heita saga íslands á þeim

20 árum sem hún helzt nœr yfir (1270—90), en þessi 20 ára

öld er einhver hin afdrifamesta í sögu landsins, og þeir tveir

aðilar söguunar, Árni biskup og llafn Oddsson, voru hvor um
sig hiuir mcstu 'ágætismenn og skörúugar lil iaga og iands-

stjóruar, sem uppi vóru á íslandi alla 13. öld frá andláti Jóns

Loptssonar; væri ekki þessir tveir menn, þá væri þjóðlíf og stjórn-

arlíf íslendínga á 13. öld nœsta daprl ásýndar. Menn hafa lastað

Árna biskup fyrir ríki hans og hörku í staðamálum, en enginn

hefir frýð honum um einurð og skörúngsl;ap. það er og sann-

ast að segja, að af tvennu illu, allz ekki var á góðu völ, þá

var það landinu hoUara, að innlendir biskupar yrði höföíngjar

landsins, heldr en að útlent vald sæti yfir landslögum og rétt-

indum manna. IJiskupavuldið deyl'ði og linaði konúngsvaldið.

l>ess ber og að gæta, að staðamál fengu hófleg úrslit, úr því

sem ráða var, með réttarbótinni 1296.

Árna biskups saga heflr áðr verið útgefin af hinu íslenzka

bókmentafélagi, Kuihöfn 1820, 4*°; sagan er þar prentuð eptir því

handriti er Magnús Stephensen í Viðey átti, og fyr var getið, en

handritaflokkr Jóns Gizurarsonar hafðr til samanburðar; er text-

anum því í niörguáfátt. Brot af sögunni er prenlað 1838 í Grönl.

hist. Mind. II. 786—91 og 1852 í Antiqu. IVuss. II. 361—67.

Xll. Lauiíentius saga liÓLA msKUFS (787—877). fessi

saga íinust á tveimr skiunbókum. Hiu fyrri skinnbók er í safni

(0
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Árna Nr. 406 A í 4*° (merkt A), Dók þessi er kynjuð noröan

iir Skagafirði, og miin iKifa veriö langfeðga eign í hinni nafn-

kendu IlrólfsæU; Ilalldör I>orbergsson á Seilu, Ilrólfssbnar,

Bjarnasonar hins sterka, Skúlasonar, álti hana síðast; var bókin,

þegar hún kom frá Ualldóri, í Iréspjöldum og skorið á spjöldin

fangamark hans í rúnum (//. />.), og svo fööur hans, J)orbergs

Ilrólfssonar (/>. /í,); sýnir þella, aö bókin hefir veriö eign beggja

þeirra feðga. Ilahdór porbergsson léði bókina kaupamanni

af Akranesi, l»orvarði Ilallssyni, en er hún kom ekki úr láninu,

þá gaf Ilalldór hana |>öröi Pétrssyni, ef hann gæti náð henni,

en í stað þess náði bókinni Jón þórðarson á Bakka í Melasveit,

og gaf hana sira J>órði ú Staöastað, en sira fórðr gaf hana

Árna Magnússyni. þessi er æfisaga bókarinnar, sem nú verðr

rakin. Gjafabréf IJalldórs í>orberg8Sonar finnst með hans eigin

hendi (ÍAM. Nr. 435 í 4*« við fol. 53-54) og er svo látanda: ^^það

augiýsi eg undirskrifaðr, að eg fæ til fullkomlegrar eignar ehru-

sömum heiðrsmanni ])órði Pétrssyni þá bók, er eg léð hefi fyrir

nokkrum árum kaupanianni er hjá mér var á IIóli í Sæmundarhlíð,

|»orvarði Uallssyni, og þá sagðist að heímiíisveru uð Ínnra-Ilólmi

ix Akrancsi, hver sem upp kann að spyrja og ná; hefir téð bók inni

að halda Laurentii biskups sögu, á kálfskinn skrifuð, í tréspjöldum,

hverja bók eg iiefi aldrei fyr en nú gjöfum gefið cðr sölum selL

Til merkis mitt nafn undirskrifað. Seilu í Skagafirði d. 25. Augusti

1693. IIalldórl>orbergsson. eg. h."— ^J>órðrPétrsson" (scgirÁrni

Magnússon) ,,fékk mér þenna seðil 1707, og hefi eg hans heimild

fyrir bókinni ofan á hina fyrri." Nú er bókin alis 39 blöð og

33 línur á blaðsíóu, en í hana vantar 4 innstu blöðin í fremstu

örkiiini, og þar að auki vanlar aptan viö söguna 1 blað. Bókin

endar með heilli örk , liefir því síðasta blaðið staöið laust, og

fyrir það snma hefir það týnzt. Árni hefir mjög haldið spurnum

fyrir um þessi týndu blöð
,

og skrilaði hann í því skyni til

Árna llannessonar á Ytra-IIóImi svolátanda bréf: ^^Eg hefi eina

Laurentius biskups sögu á kálfskinn í litlu 4*°, sem eg fengið

heö af sira l>óröi Jónssyni á Staðarstað , cn hann hefir bókina

öölazt af Jóni l>óröarsyni á Hakka í Melasveit, en Jón or sagl
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aö bókinni komizt hafi í Yík á Akranesi; nii vanlar í þessabók

(í fyrsta arkið) fjögr blöð. Ábrærandi þessa Laurentins sögu og

þann defectum, sem þar í nú er, vildi eg fá að vita: 1) iívar

Víkrfólk komizt hafi að þessari kálfskinnsbók, item hverir hennar

eignarmenn ha(i upp að verið, svo langt sem menn það tilbaka

rekja kunna. 2) Ilvort þessi blöð muni í bókina vantað hafa,

þá Jón þórðarson hana eignaðist, og ef svo er, þá að gangast

grandvarlega eptir, hvort þau blöð ei niuni upp á einhvern máta

í Vík eptir orðin, eða þar um kríng vera að finna. Ilafi Jón

ekki athugað, hvort þau vantað hafi eðr ei, þá að biðja hann

rannsaka lijá sér hér eptir. 3) Að fornema hjá Jóni þórðarsyni,

hvort ei hefir nefnda Laurentius sögu eptir þessari bók upp-

skrifað eðr uppskrifa látið , áðr en hann bókina af höndum lét,

og ef hann þar af copie hefir, þá að biðja hann einkanlega Ijá

mér þá sOmu copie, tilað fylla þar úr það nú í bókina vantar (ef

það þar í standa kynni), og sérdeilis til eptirsjónar um cin og

önnur orð, sem nú allvíða í kálfskinnsbókinni Irosnuð eru og lítt

læs, framar en þau munu verið hafa þá bókin var í hans höndum."

Arni Ilannesson svaraði þessu með svolálanda bréfi, dat. Ytra-

Ilólmi 17. Octbr. 1706: ^^Fyrir utan langyrði er það af Lanren-

lius sögu hið fljótasta að segja, það mér er með skilum fortalið,

að hún kornin sé fyrir nokkrum árum síöan frá Ilalldóri for-

bcrgssyni að norðan til þorvarðs Uallssonar, sem verið hefir

hjá Snæbirni sáluga Björnssyni, móðurbróöur Yíkrbræðra og

kvinnu Jóns liöövarssonar. þorvarðr segir, að sínir systursynir

muni fengið hafa Jóni [)ór^arsyni þessa bók (sem satt reynist);

heldr þorvarðr, að hún öldúngis full og óskert verið hafi nær í

hans höndum var, en eigi finnst þar neitt af þess slags eptir

orðið , né heldr öðru gömlu, sem eg hefi rannsakað. Ilann

rneinar að útskript þessarar bókar muni vera fyrir norðan hjá

fólki Halldórs, eðr þar nálægt. Eg skrifaöi til Jóni fóröarsyni,

og beiddi hann um fyrirgreiðslu á þessu, eplir sem kynni; fann

eg hann nú samstundis persónulega þarum, og kveðst hann

ekkert til vita, hvort nokkuð hafi í bókina vántað, nær til lians

kom eðr burt aptr fórj þar ei hafi hjá sér veriö mikið yfir eina
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viku, og segir fullkomlega, að ekki haíi hjá sér eptir orðið það

í hana vantar, og enga þess slags sögu sé þar að finna. Fyrr-

nefndr forvarðr Hallsson segir sig til ranki, að fangamark

Ualldórs þorbergssonar eðr hans föður sé skorið upp á spjöld

bókarinnar, og ef það enn nú sést, er það til nokkurrar bevís-

íngar. Eg veit ekki hvað cg kann meira að gjöra í þetla sinn

hér um, sem yðar eðlaheitum þénar." Af afskriptunum þykir

mega ráða, að í bókinni hafi verið þessi Ijögr blöð þegar þor-

varðr fór með hana suðr, en niðrlag hennar mun þá hafavantaö,

og kaun vera að það haíi þá fyrir iöngu verið týnt úr bókinni.

Til þessa skulum vér síðar leiða rök.

það er engin furða, þó Árni haíl haldið svo mjög spurn-

um fyrir um þessa bók, því án hennar hefðim vér ekki þá

réttu upphaflegu Laurentius sögu. l>ó getr bókin varla verið

eldri en frá öndverðri 16. öld eða í mesta lagi frá enda 15.

aldar; höndin ersmá, og alveg sem á bréfum frál500, þó hefir

lærðr maðr ritað hana, það sýna latínsku orðin, seni optast eru

rélt rituð. Fremstu tvö blöðin eru mjög máö, og svo munu einnig

hafa verið þau 4 blöð sem vanta, þar af kemr það, að þær tvær

afskriptir sem til eru af henni í safni Árna (frá hérumbil 1700: Nr.

406, jR, Cí 4*^) byrja hvorugar fyr en á 6. blaði hennar; verðr því á

þeim ekki séð, hvort þessi fjögr blöð hafi þá í bókinni verið.

Aptr í bóklnni er bókfellið á stöku stað rotið, og hafa stöku

orð og stafir doltið úr af fúa. Á tveim eðr þrem stööum

höfum vér orðið að sækja í þessar afskriptir orðin scm úr

eru rotnuð.

í Viðbæti (bls. 878—914) er prentaðr síðari hluti Lauren-

UU8 sögu eptir annari skinnbók í safni Árna, Nr. 180 B. folio

(merkt 2í). Um bók þessa og innihald hennar segir Árui (A.

Magn. Nr. 435 í 4*0, fol. 98'>):

„1) Aptaa af Konráðs sögu keisarasonar. 2) Dunstani saga

{authore fratre Arnonc Lmrentii filio) vanlar í. 3) Katrínar saga,

vantar í. 4) Bæríngs saga fagra. 5) IJr Knytlínga sögu, um
Knút helga, Ólaf, Eirek góða og Nikulás, vantar við endann.

6) Um Svein Úlfsson og llarald hein (úr Knyllíngasögu) vantar



FORMÁLI. LXXXV

iipphaíið*. 7) Vitus saga p/slarvotts , vantar /. 8) Laurentiiis

saga llóla biskups , vantar í. Folio inajore, f>essi bók var

komin í niarga parla norör í landi, og heíi eg hana fengið

af ymsum, nokkurn part þar af lijú Skúla Ólafssyni, nokk-

uru part frá ftlagnúsi Jónssyni á Leirá , en Magnús hafði

silt fengið í ymsum stöðum. Nokkra smágeira og mutileruð

blöð hefi eg fengið á íslandi eptir 1702, sitt úr hverjum

8tað". Bók þessi er nú 52 blöð á þykkt, og 39—45 línur

á blaðsíðu. Ilöndin er nokkuð stór og hrikaleg, blekið svart

og gljáandij og stendr sem upphleypt á blööunum, eins og

vant er að vera á handritum frá 15. öld. Stafsetníngin er

misjöfn: «>• ritaö opt fyrir r; ei ekki allsjaldun fyrir i/, ey,

(t. d. birja, heira byrja, heyra). liönd og stafselníng er í

öllu hin sama sem tíðkaðist um miðja og ofanverða 15. öld,

og sem finna má á sögubókum frá þeim tíma (t. d. AM. 152

foiio). Laurentius saga er rituö á 17 síðustu hiööum hókar-

innar, frá 36. blaði til 52. í söguna vanta nú 3 blöð (sjá bls.

799 athgr. 1, og bls. 903) og 2 blöð að Jikindum aptan við hana.

Fram að 22. kap. er sagan í Nr.180 B öldúngis samhljóða

og í 406 og verðr fyllt eptir henni fjögra blaða eyöan sem er í

fremstu örkínní í 406; en írá 22. kap. og út í gegn fer hún að

verða styttri, og því fremr sem meir dregr aptr eptir, án þessað

hafa nokkurt nýtt orð né atvik, að efni til, sem teljanda sé. Er það

af samanburði auðséð, að þessi meöferð sögunnar er ekki nema

ágrip, en vér höfum þó prentað í Viðbæli allan þann hluta sög-

unnar, sem víkr frá 406, svo að menn hafi söguna fyrir sér í

báðum myndum {A. og B) og geti svo dæmt um. Sagan í 180

á og skilið að hún sé útgeíin , svo sem móöir nærfellt allra

pappírshandrita, sem nú finnast af Laurentius sögu.

Áriö 1641 hefir skinnbók þessi (B) verið á liólum, og lét

þorlákr biskup þá skrifa Laurentiussögu eptir henni í sitt opt-

nefnda safn af i3iskupasögum. f^essi afskript ilnnst í safni Árna

i) Eptir Nr. 5-G í 180 B er prentiií) KnytUngu í Fovnm. ss. xi bintU

;

þa?) er iníshermt sem ])ar segir í formálanum, at) bók þessi sö frá SkáUiolti.
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Nr. 404 í 4*0; þá liefir í bókina vantað endablöðin, eins og luij

og þau tvö blöð sem vanta í miöjasöguna (sjá bls. 903), en það

eina blað stm nú vantar framan lil í bóicinni (sjá bls. 799)

var þá lil allrar hamíngju til, en á þessum stað er fjugra blaða

eyðan í 406 og væri nú því töpuð og týnd sagan um Jón

flæmíngja, ef ekki væri til afskript af þessu biaði frá því áðr en

það týndist ; er nú afskript þorláks biskups frumbók vor á þessum

stað. Fyrir tveggja blaða eyðunni í miðri sögunni og svo fyrir

eyðunni í niðrlagi sögunnar hefir forlákr biskup lálið skilja

eptir auð blöð í afskript sinni; þessi auðu blöð eru síðan með

annari hendi fyllt eptir 406 og endar á orðunum: ,,hvat

leið megin hans. Um", sem nú; sýnir þetta að 406 hefir þá

ekki verið lengri en hún er nú. Utan á spázíurnar í 404 eru enn

fremr víða ritaðar, þó með annari hendi, viðauka-greinir eða

orðamunr úr A (406), sem víða er svo miklu orðfleiri en B,

Í afskriptum á aðra og þriðju hönd eru nú þessar glósur teknar

inn í texlann, sem á þenna hált verðr hált'blendíngr bæði af A

og B. I>að er athuganda, að á spázíuna í 404 er ritaðr orðamunr

tvisvar fyrir víst í þeim fjögra blaða kafla sem mi vantar í 406, t. d.

bls. 798 athgr. 1: .^drakk konúngrinn til hans eitt stórt vínker",

og bls. 801 (sbr. athgr. 1): ,,Danmörk í banni". |>essi orð geta

ekki verið tekin annarstaðar að en úr A (406 ^l), og sýnir

þctta, að þau 4 blöð, sem nú vanta í þá bók, hafa þá til verið,

eða nokkur af þeim aö minnsta kosti. Frá þessari afskript |>or-

láks biskups Skúlasonar, sem þannig er samselt úr tveim bók-

uni (A og eru nú komin næstum öll þau handrit af Lau-

rentius sögu, sem nú finnast víðsvegar á íslandi og í safniÁrna:

204 og 214 folio; 403 og 405 í 4**^. Af þessum flokki má sjá að

verið hefir handrit það, sem sira Jón Ualldórsson í llítardal hefir

haft við Biskupasögur sínar, svo og hefir Finnr biskup Jónsson

og Jón Espólín haft afskript af sama flokki; en hin upphaflega

Laurentius saga, eins og hún stendr í 406, hefir lítt verið þekkt

og litt rituð fram á þenna dag.

Af Laurentius sögu eru enn til tvö skinnblöð í 4*« samföst

í AM. 406 A^ en úr öliu öðru handriti en bókin sjálf. Sagan
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er hér alveg samhljóða þeirri sem stendr í Í80 i?, án þess

þó að vera afskript af henni. Bók sú, seni blöð þessi erii úr,

gelr með engu móti verið eldri en frá 16. ökl. Árni segir svo

um blöð þessi: ,^er komið frá sira Auðunni á Horg, og hann

heíir copie þar af, diæit á alþíngi 1707".
r

I fyrirsögn sögunnar höfum vér getið þess til, að sira Einar

Hafliðason muni vera höfundr hennar; raunar er hann hvergi

nefndr með nafni sem höfundr, en allt fyrir það mun fátt vera

viss.ara en það, að enginn annar en hann hafi ritað Laurentius

sögu, skulum vér nú færa fram þau rök, sem oss \irðast draga

allan efa af í þessu máli: í safni ÁrnalNr. 420 4*° er til íslenzkr

annáll, sem á 17. öld var kallaðr lögmanns annáll. fegar á

17. öld eignuðu menn sira Einari annál þenna, enda er hann

og vafalaust höfundrinn, þvi hann nafngreinir sig sjálfr við ár

1307; þegar vcr nú berum aunál þenna saman við Laurentius

sögu
,

þá er hann allvíða orðrétt samhljóða sögunni, svo sem

við gos lleklu 1300, eða þar sem lalar um llafliða prest eða

Laurentius. Nú er eitt af þrennu: annaðhvort hefir sira Einar

ritað annál sinn eptir Laurentius sögu, eða höfundr Laurentius

sögu hefir ritað eptir annál sira Einars, eða í þriðja lagi, þá er

hvorttveggja, annáil og saga, eptir sama mann. Til hins fyrsta

svörum vér: hví mundi sira Einar rita inn í anuál sinn um föður

sinn eðr um Laurentius hiskup eptir sögu annars nianns þau tíð-

indi, er hann sjálfrhaföi heyrtogséð? og til hins síðara hggr hið

samu svar; hví muudi höfundr Laureutius sögu rita eptir aunál

annars manns þau tíöindi , sem hann sjálfr hafði heyrt og séð

eigiuaugum? En hið síðasta þykir oss sennilegast, að bæði saga

og annáll sé eptir sama mann. Orð þau sem standa í upphafi

sögunnar sýna og, að höfundrinn hefir verið vinr og trúnaðar-

maðr biskups; þar segir svo í kap. 1: ^jar ck áminntr af honum

sjálfum í minni halda hverja hluti hann sjálfr fram sagði, hverju

fram hafði farit um hans æfi áðr iiann varö biskup á llólum.

En síðan var þeim kunnigt, [sem] dagliga var (vóru, A) í hans

þjónustu ok herbergi nátt ok dag meöan hann var biskup á ís-

landi, þar lil hann andaðist". þessi orð eiga við engan mann.
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sem var í þjónustu biskups, ncma siraEinar; Einar var lOvotra

þegar hann kom fyrst í kennslu hjá Laurentius (kap. 30), meðan

hann var á |»íngeyrum , en síðan var hann á ílóhnn og

þjónaði biskupi ávallt, og var hans mestr Irúnaðarmaör. l>ess

er getið, að biskup vildi tií eingis hhilast iieima á Hókim nema

kjallara síns og fatabúrs, og mátti þar engi að koma nema hans

vildustii vinir, en Einar setti hann þó geymslumann kjallara síns, og

hann hufði lyklu að öllum kistum í falabúri, nema einni. t>ogar

biskup var í studio sínu ritaði hann á vaxspjald það er hann

vildi serlega hafa úr bókum: en ,^þar epíir skrifaði Einar djákni

upp í kvaterne eðr bók, svo að biskupinum var tiltæk nær hanu

viUli á líta". l>egar rukkva tók á vetrinn sagði Einar djákni

biskupinum heilagra manna sögur á norrænu, eðr stundum las

latínusögur (kap. 45); má æ.tla, að í þcssum rökkrstundum hufi

biskup þá og sagt Einari hvað drifiö hafði á hans fyrri daga,

og áminní, hann í minni að balda æfisOgu sína. Einár djákni

hafði og innsigli biskups og bréfagjöröir, ásamt Árnu syni biskups

(kap. 47). liann þjónaði ennfremr biskupi ávallt í hámessu og

hafði biskup aidrei annan messudjákn; þvi var ekki furða þó

honum væri kunnugl um háttu biskups , enda segir og kap.

44: ,j)öfum ver þat eina um hans liáttu ok siöferöi her samsett,

at vér viljum fyrir giiði svara, þvíal svo var þessi maðr slöðugr

ok staöfastr í sínu framferði, at svo háttaði hann sér í sínu sið-

ferði allan tíma, sem þú mundir sjá hann Ivö dœgr, nótt ok dag,

ef þú hefðir verit hjá honum". Um ástfóstr það , seni biskup

hafði tekið við Einar, er opt getið í sögunni, mun biskup hafa lálið

hann njóía föður síns, síns kœrasta og Iryggasta vinar, sira Uafliöa

Sleinssonar á nreiöabólstað. Um Einar djákna segir enn fremr kap.

44: ^^hvern hann (biskup) elskaði framast af öllum sínum

klerkum, ok hélt hann fyrir sinn sannan trúnaðarmann.

Kap. 65 er hann kallaör .Jieimuglegr vin" biskups. í banalegu

sinni ber biskup Einari þann vitnisburð: að hann hafi verið

svo af sínum lærisveinum ^^at ekki hefir mér í móti gjört, meöan

hann hefir verit í minni þjónuslu". Á banadœgri sínu baö hana
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þá lærisveina sína, Einar djákna og Egil , er síðan varð biskupj

að lialda við heilags anda tíðum sínum, er hann hafði sjáifr

daglcga lesið síðan hann dreymdi drauminn í Dal. |>ess er enn

gelanda, að í sögunni er hvað eptir annað vikið lofsorðum til

allra annara lærisveina Laurentius biskups, þeirra er eitthvað kvað

að: Egils, Bergs ábóta, bróður Arna og enn fleiri, fyrir lærdóm

þeirra og klerklegar listir, og er þetta eitt nóg til að sýna, að

enginn þeirra er höfundr sögunnar, en að Einari, sem biskup

þó sjálfr elskaði framast, er aldrei vikið lofsorði, nema þar sem

i kap. 33 eru laldir þeir sem Auðunn biskup dispenseraði með,

og síðan sagt: ,^urðu þessir (alhr, b.v. jSog mun það vera inn-

skot) framandi menn til klerkdóms ok framkvæmdar íllólabisk-

upsdæmi". Af því Einar er einn af þeim sem upp er talinn,

þá á hann sinn hlut í þessu lofl, þó mun það helzt lúta til

þriggja hinna síðustu sem nefndir eru.

Allar aðrar líkur sem fundizt geta lúta og. að sh'a Einari

einum; hann var annálafróðr maðr, sem áðr er á vikið, en til

þessa benda orðin í 1. kap.: ^,eru hér ok margir hlutir saman-

settir af ýmissum atburðuni, sem fram hafa farit á ymsura

löndum
,

eptir því sem annálar til vísa, hverir raestan fróð-

leik sýna". Enn fremr hve opt höfundrinn talar um Hafliða

prest Steinsson, sem varla væri væntanda, ef hann hefði verið

vandalaus maðr, og opt er laiað um hann með sömu orðum og í

annálnum, t. d. í kap. 2, 3, 22, 28 (spámæli sira Hafiiða: „þat

munu muna synir raínir ok margir aðrir, at þessi krók-

nefrinn, sem nú sitr hér hjá mér, Lafranz, þann sem allir fyrir-

líta nú, hann mun verða biskup á Hólum), kap. 30, 33, 34, 38.

Einar prestr var enn fremr mesti búhöldr, og var langa hríð

ræðismaðr á Hóium. þessa ber sagan og Ijósan votl; það er

auðséð hve höfundinum er hugleikið að iýsa fjárhag stólsins,

og hvernig hann auðgaðist að gózi í tíð Laurentius biskups, og

dylsl ekki hyggindi og forsjálni hans í öllu því, er fjárforráðum

og búskap viðvíkr. það kenir og heim við sira Einar, hve vel

honum liggja orð til Jóns biskups Halldórssonar í Skálholti (sbr.

1
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kap. 62) þó hann væri mótstöðuniaör Laurenlius, því Jón ITall-

dórsson var vígslufaöir sira lílinars, og Laurentius scndi liann

á banadægri til Jóns biskups, aö liann skyldi vígja Iiann til prests.

|>að er ekki efaniál, að sagan er rituð ekki allskunimu eplir

andlát Laurenlius biskups, og að hún cr rituð eptir 1346 sýna

orðin í kap. AO nm Árna vaða: ^jarð hann síðan erkibiskup

eptir herra Pál erkibiskup", en Arni vaði var erkibiskup frá

1346—49; aö hinu sama lúta og mörg orö í sögunni, l. d. kap.

32 : (^fyrir þá llólabiskupa , sem síðan hafa veril allt til þcssa

dags" (hér er talað um Auðunn biskup), eða kap. 50: Jéí hann
9

(sira Jón Koöransson) upp smíða kirkjuna at Hrafnagilí með

dýrum kost, sem lengi mátti auðsýnast, ef henni væri haldit/'

IJm æfl sira Einars er það í stuttu máli að segja: hann er

fædðr 1307, kom 10 vetru gamall í kennslu til Laurentius 1317,

og litlu síöar til Hóla og var þar langa æfi síöan; 133 í var

hann vígðr til prests af Jóni biskupi Halidórssyni; liann var tvisvar

officialis og langa stmid ráðsmaðr að Hólum í tíð Egils bískups.

Hann var fimmtigi vetra, einum fátt í, prestr á Breiðabólstaö í

Vestrhópi, og anduðist þar ár 1393, er hann hafði íjóra vetr hins

níunda tugar (sbr. Flateyjar annálar 1393). — Laurentius saga hefir

aldrei verið prentuð fyr en nú, nema lítiö brot í Oldnorsk Lœsebog

eptir Munch og Unger. Christiania 1847. 8^°, bls. 42—48.

Útgáfunni hefir þannig veriö skipt, að forseti deildarinnar

Jón Sigurðsson hefir skrifað upp og búið undir prentun Kristni-

sögu, og Guðbrandr Vigfússon boriö saman aðra próförk af

henni við handritin, en hiuar eptirfylgjandi sögur aliar heíir

Guðbrandr Vigfússon skrifað upp og búið til prentunar
,

og

Jón Sigurðsson síðan borið saman eina próförkina viö aðalhand-

ritin. Guðbrandr hefir einnig samið formálann, en registr yfir

mannanöfn og örnefni hefir skrifari deildarinnar Sigurðr llansen

samið, en síðan hafa þeir Guðbrandr horið saman mannanöfnin.
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KEISTNI SAGA.

H£R HEFR KRISTNI SÖGU.

IXú hefr þat, hversu kristiii koin á ísland^ : at maör hét þor-

valdr Koðránssun, bróðursun Atla hias ramina; þeir voru synir

Eih'fs arnar, Bárðarsunar or Ál, Ketiissunar refs, Skíðasunar hins

gamla^. Koðrán bjó at Giljá í Yatnsdal , ok var ágætr maðr;

þorvaldr sun hans fór utan , ok var fýst í hernaði, en hitskifti

þat er hann fekk iagði liann til útlausnar herteknum mönnum,
allt þat er hann þurfti ei at hafa til kostar sér; af shku varð

hann ágætr ok vinsæll. þorvaldr fór víða um Suðrlönd; hann

fann í Saxlandi suðr biskup þann er Friörekr hét, ok tók af

honum skh'n ok trú rétta, ok var með honum um ríð. þor-

valdr bað biskup fara til íslands með sér, at skn-a föður sinn

ok móður, ok aðra frændr si'na, þá er hans ráði vildu fylgja;

biskup veitti honum þat. f>eir Friðrekr biskup ok þorvaldr

komu til íslands sumar þat er landit hafði bygt verit tíutigu'^

i) í atluigagreinuniun þýöir: Áy slíinnbókurbrot úr Hauksbók, nieö hendi

Hauks lögmanns Erlendssonar, ritað nokkru eptir 1300, i safni Árna Magn-

ússonar 371 í 4to. — Bj pappírsbók með hendi Jóns pi'ests Erlendssonar í

Villíngaholti, í safni Árna Magniissonar Nr. 105 í Fol., rituð eptir Hanksbók

U) meðan hún var heil, nálœgt 1650. — S, útgáfuna í Skálholti 1688 í

og K, útgáfuna í Kaupmannahöfn 1773 í Svo. í skinnbókinni vantar

iú framan af sögunni, þángað til seint í fimta kapítula.

t) í Landnámab. lu, G er talið, að Eilífr örn, sem nam austrströnd

Húnaskaga og Laxárdal, væri sonr Atla, Skíða sonar híns ganila, Bárðar-

ííonar í Al ; en í Njálu cap. cxiv er talið eins og hér, þegar rétt er lesið.

s) þannig hefir /í (Kaupmannahafnar-útgáfan 1773), en sleppir þó orö-

^num sem eptir koma: ^,ok vii vetr", sem B hefiv, og þessvegna hafa

eflaust staðið í skinnbókinni. — þegar talin eru 107 ár til þess Friðrekr

biskup og |)orvaldr komu til íslands, 981, kemur það saman viö tímatal

Þa-ð, sem lætr íslands bygö hefjast ár 874; og viö það sem Landnámabók

^eg"': ,,Land var alheiöit nœr hundraði vetra"; sbr. Fornm. s. i, 276.

I B er eyða fyrir tölunni, því skrifarinn, síra Jón Evlendsson, hefir ekki

Ketað lesið skinnbókina á þessuni stað; en i S (Skálliolts-útgáfunni) er

^ett „Lx vetra", og ekkert talið framyfir.

I. B. !•
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vetra ok vij vetr, þú haföi |>orkell máni lögsögu, en þersir

voru þá stærstir höfðíngjar á landinu: Eyjólfr Valgerðarsua

norðr, ok Víga-Glúmr, Arnórr kerh'ngarnef, forvarðr* Spakböð-

varssun ok þeir Starri bræðr'^ í Guðdökim, þorkell krafJa í Vatns-

dal; — envestrvoru þá: Ari Márssun, Ásgeirr Knattarsun, Eyj-

ólfr grái, Gestr hinn spaki, Ólafr pái, Víga-Styrr; Snorri goði

var xviij vetra ok hafði tekit við búi at Hœlgafjalli; forsteinn

Egilssun, Illugi hinn rauði; — ok suðr=' : líorkell máni ok

þóroddr goði, Gizurr hinn hvíti, Ásgrímr Elliðagrímssun, Hjalti

Skeggjasun, Valgarðr at Hofi, Runólfr IJIfssun, ok synir Örnólfs

í Skógum-* ; en austr: synir þórðar Freysgoða^, Síðu-Halh',

Hœlgi Ásbjarnarsun, Víga-Bjarni ok Geitir.

Svá er sagt, er þeh' biskup ok I>orvaldr fóru um Norð-

lendínga fjórðúng, ok talaði þorvaldr trú fyri mönnum, þvíat

i) nafn þctta er óvart fcUt úr í Z?, og þar cpíir í útgáfiiniim, cn með

"því veríir Arnórr kerUngarnef, sem var sonarson Hðfða-þórðar , látinn

vera sonr Spak-Böðvars , sem er ÍSldúngis rángt. Jjorvarör Spakbíiðvars-

son, sem fyrstr löt byggja kirkju á Islandi, var œttstórr maðr (Landnáma-

bók III, 9).

a) B og lUgáfurnar Iiafa ,,bróðir", en það getr ekki verið rétt mál,

og er án efa komið af því, að sira Jón Erlcndsson hefir lesið rángt skinn-

bóJcina; á öðriim stöðum heíir fundizt, a5 þar sem hann hcfír lesið „bróðir"

hefir staðið j,b." og átt að lesa „bóndi", samt er það ekki viðkunnanlegt

að lesa svo hér, og er liklegra aö lesa „þcir Starri brœðr", þ. e. Hólm-

gaungu-Starri og þeir brœðr hans : ^orkeU, Hi-óaldr og í|»orgeirr, synir

Eireks í GoödOhím landnámamanns, sbr. Landn. jii, 7.

3) þetta orð vantar bœði í J? og í útgáfurnar;
J)ó er aiiðsætt að |)að

þarf að vera.

4) Um þenna Örnólf í Skógnm og somi hans er allt nokkuð óvíst; þar

sem K færir til NjáUi cap. lviii, þá er það aiiðsjáanlega af gáníngsleysi,

því á þeim sta5 í Njálu er nefndr Önundr í TruUaskógi og synir hans;

en Uklegt er, að sá „Arnórr Örnólfsson nr Forsárskógum", sem Njála í

cap. cxvii lœtr Hihligunni tala um að brœðr Flosa Kolbeinn og EgiU

hafi drepið á SkaptafeUs þíngi, Iiafi verið einn af sonum þessa Örnólfs,

og að þessi Arnórr sé sá,,Arnórr í Skó^um", sem Annálar segja só veginn

997 (Elateyjarannáll 996). T^andnámab. iv , 13 nefnir tvo brœðr , Örn-

ólfssyni, annan Halldór, „seni MOrðr órækja vá undir Hömrum", og annan

Arnór, ,,cr þeir Flosi og Kolbeinn, synir Jþórðar Freysgoða, vágu á Skapta-

fells þíngi" (sbr. Dropl. s. s. cap. 9).

5) þ. e. þeir Brennu-Flosi og bræðr hans : Xjorgeirr, Steinn, Kolbeinn

og EgiU, og hálfbróðir hans Starkaðr, sbr. Njálss. cap. xcvi.
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biskup iindirstóð þá ei Norrœnu , en forvaldr fíutti djarfíiga

guðs erendi, en fíestir inenn vikust lítt undir af orðumþeirra;

lók við trú Önundr liinn kristni, sun ijorgils^ or lleykjardal,

Grenjaðarsunar^, ok Illenni hinn gamli, sun Orms töskubaks,

ok I>orvarðr Spalíböðvarssun í Ási í Hjaltadal, en Eyjólfr Val-

gerðarsun lét primsignast.

Frá þorvaldi ok biskupi.

2. Biskup ok forvaldr voru at Giljá nieð Koðráni hinn

fysta vetr með xiij manna-*. l>orvaldr bað föður sinn skírast,

en hann tók því seinhga. At Giljá stóð steinn, sá er þeir

frændr höfðu blótað, ok köliuðu þarbúa í ármann sinn; Koðrán

lézt ei mundu fyrri skírast láta, en hann vissi hvarr meir mætti,

biskup eða ármaðr í steininum. Eptir þatfórbiskup til steins-

ins, ok söng yfir þar til er steinninn brast í sundr; þá þóttist

Koðrán skilja, at ármaðr var sigraðr. Lét Koðrán þá skíra sik,

ok hjú hans öll, nema Ormr sun hans vildi eigi víð trú taka;

fór hann þá suðr í Borgarfjörð , ok kaupir land at Hvanneyri.

Ormr átti fórvöru, dóttur Özurar-* ok Beru Egilsdóttur, Skalla-

grímssunar
;

þeirra dóttir var Ýngvildr, er átti llermundr 111-

ugasun. Síöan átti Ormr Geirlaugu, dóttur Steinmóðs^ or Djúpa-

dal; þeirra dóttir var Bera, er átti Skúh þorsteinssun. J^eir

biskup ok þorvaldr gerðu bú at Lækjamóti í Víðidal, ok bjoggu

þar iiij vetr. feir fóru víða um ísland at boða trú. l>eir

biskup ok þorvaldr voru at haustboði í Yatnsdal at llaukagili*^

með Ólaíi; þar var þá kominn þorkell krafía, ok mart annarra

manna; þar komu berserkir tveir, erHaukr hét hvárrtvcggi, þeir

buðu mönnum kúgan, ok gengu grenjandi, ok óðu elda. þá
báðu menn hiskup, at hann skyldi fyrikoma þeim. Eptir þat

1) Landn. in, 19 kallar hann ]þorgÍls vamúla.

2) B hefir^^Greí)jaðarsun", en skinnbókin heíirún cfahaftskanimstafað: „s".

a) „xiij. , mœtti og lesa „með þrettánda mann", og þannig hafa

Fornm. s. i, 2G0 : ^,við þrettánda mann".

4) sbr. Landn. v, 13.

5) Steinmóðr var son Gnnnars, sonar ÚJfljóts, er lög hafði út til I.s-

lands, og J>óru, dóttur Helga hins magra.

6) J>annig leiðréttir Ki en ^ og S hafa ,,Giljá". Frá þessu sama er

s9-gt nokkuð Ö5ruvisi i Ólafs sögu Tryggvas. (Fornm. s. i, 265) og i

^í^tnsdæla s. cap. 44; sbr. Landn. 111, 4.
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vígði biskup eldinn áðr þeir æði, ok bnmnii þeir þá mjök;

eptir þat gengu menn at þeim ok drápu þá, ok voru þeir færðir

á fjall upp, lijá gilinu, því heitir þar Haukagil síðan. Eptir þat

lét þorkell krafla primsignast, en margir voru skírðir þeir er

við þenna atburð voru- }>eir forvaldr ok biskup fóru í Vest-

firðínga fjórðúng at boða trú
;

þeir komu í Hvamm um alþíngi

til fórarins fýlsennis*, og var hann þá á þíngi, en Friðgerðr

kona hans var heima, ok sun þeirra Skeggi. t>orvaldr talaði

þar trú fyri mönnum , en Friðgerðr var meðan í hofinu , ok

blótaði, ok heyrði hvárt þeirra orð annars, en sveinninn Skeggi

hló at þeim. J>á kvað forvaldr þetta:

Fór ek með dóm inn dýra,

drengr lýddi mér engi,

gátum háð at hreyti

hlautteins, goða sveini;

en við enga svinnu

aldin rýgr við skáldi,

þá kreppí guð gyðju

!

gall um heiðnum stalla^.

Ekki létu menn skírast af þeirra orðum í Yestfirðínga fjórð-

úngi, svá at menn viti þat, en í Norðlendínga fjórðúngi höfn-

uðu margir menn blótum, ok brutu skurðguð sín, en sumir

vildu ei gjalda hoftoUa.

Frá þorvarði.

3. þorvarðr Spakböðvarssun lét gera kirkju á bæ sínum

í Ási; þat h'kaði mönnum stórilla, þeim erheiðnir voru. Maðr

hét Klaufl, sun J»orvaIds llefssunar frá Barði; hann var höfð-

íngi; honum líkar þetta stórilla við l>orvarð , ok fór hann at

finna Arngeir, bróður porvarðs, ok bauð honum kost á, hvárt

i) iþórarinn fýlsenni var son i{>órðar geUis, og átti FriÖgerði, dóttur

Höfða-J)óröar.

a) Vísu þessa má þannig færa til niáls : Ek fór með dóminn dýra

;

engi drengr lýddi (hlýddi) mér; [vér] gátum háð at sveini goða
, lireyti

hlautteins [þ. e. Skeggja; sonr goðans , hlótmaðrinn — hlautteins hreytir

— hœddi oss] ; en aldin rýgr gaU um heiðnum stalla við skáUli við enga

Bvinnu[þ.e. en hin gamla blótkonan jafnkýtti skáldiiiu (mér^ harðla ósvinn-

lega við fórnarstaU goí^anna]. Guð krcppi þá gyðju! [kvclji þá hofgyðju

eða hlótkonu]. — Vísan er nokkuð öðruvísi í Fornm. s. i, 2G7; sbr. Jjátt

af Jorvaldi víðförla hör á eptir.
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hann vildi heldr brenna kirkjuna, eða drepa prest þann, er

biskup liafði þar til fengit. í>á svarar Arngeirr: let ek hvern
niinna vina at gera prestinum mein, þvíat bróðir minn hefir

grimmliga hefnt smœrri mótgerða, en goll ráð ætla ek þat at

brenna kirkjuna, en þó vil ek mér engu af skipta.

Litlu síðarr fór Klaufi tilvimnótt, ok vildi brenna kirkjuna;

þeir voru saman x ; en er þeir komu í kirkjugarðinn
,

sýndist

þeim sem eldr fyki út um alla gluggana á kirkjunni, ok fóru

því brott, at þeim sýndist öll kirkjan eldsfuli. Ok er hann

spurði, at kirkjan var eigi brunnin, fór hann til aðra nótt, ok

Arngeirr, ok ætlaði að brenna kirkjuna; en er þeir höfðu upp

brotið kirkjuna, þá kveykti hann eldinn með fjallrapa þurrum;

eldr kviknaöi seint; þá lagðist hann niör, ok blés at innyíir

þreskeldinn; þá kom ör í gólfit hjá yfir höfði honum, en önnur

millim skyrtunnar ok síðu hans; þá Ijóp hann upp, ok kallað-

ist eigi mundu bíða hinnar þriöju ; fór Arngeirr þá heim ; en kirkja

sú var ger xvj vetrum áðr kristni var í lög tekin á Islandi,

en hún stóð þá er Bótólfr biskup' var at llólum, svá at ekkl

var at gert utan at torfum.

Frá þorvaldi.

4. |>eir Friðrekr biskup ok þorvaldr fóru til þíngs , ok

bað biskup þorvald telja trú fyri mönnum at lögbergij svá at hann

vœri hjá, en I>orvaIdr talaði; þá svaraði honum mörgum orð-

um ok illum göfugr maðr, Iléðinn frá Svalbaröi or Eyjatírði^.

Héðinn var sun |>orbjarnar Skagasunar, hann átti IVagneiði,

stjúpdóttor ok bróðurdóttor Eyjólfs Valgerðarsunar. báðu

þeir skáld níða þá l^orvald ok biskup. J>etta var þá kveðit:

Hefir börn borit

biskup níu,

þeirra er allra

þorvaldr faðir.

Fyri nið þat vá forvaldr ij menn. Biskup spurði, hví hann

^segi þá. — .l^víat þeir sögðu okkr eiga börn saman''. Biskup

svarar: ,,þeir lugu á okkr, en þú færðir óorð þeirra afieiðis,

því at ek mátta vel bera börn þín eptir mér".

Bótólfr var biskiip á Hóluni 1238 - 1240.

sbr. Landn. ui, 16.
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En er þeir J>orval(lr ok biskup vildu ríða á Hegranes þíng,

en heiðnir menn fóru í móti þeim ok börðu þá grjóli , svá at

þeir náðu eigi íram at fara. þareptir gerðu menn þá seka at

heiðnum lögum. En þat sumar, eptir^ alþíngi, sömnuðu höfð-

íngjar liði, ok riðu með cc manna, ok æthiðu at brenna þá

biskup inni; þeir áðu rossum sínum áðr þeir riðu heim á bæ-

inn at Lœkjamóti, en er þeir skyldn á bak laupa,.fíugu fuglar

upp hjá þeim; við þat fældust hestar þeirra, ok féUu menn af

baki; sumir brutu hendr sínar, en sumir fœlr, eða skeindust á

vápnum sínum , frá sumum Ijópu rossin , ok fórii þeir við þat

heim aptr. Við þetta heriaup urðu þeir biskup ekki varir, fyxT

en eptir; þá höfðu þeir iij vetr búit atLœkjamóti; þeir bjoggu

þar j2 vetr siöan. Eptir þat fóru þeir utan, En er þeir komu

til Noregs, lágu þeir í einni höfn, þá kom þar Héðinn af ís-
i

landi í þá sömu höfn, ok fór þegar upp í skóg at höggva við.

En er forvaldr varð varr við þat, fór hann með þræl sinn, ok

lét vega hann þar. En er biskup vissi þat, þá sagði biskup,

at þá mundi skilja félag þeirrs^ þat er hann var heiptrœkr.

Biskup fór þá suðr 1 Saxland ok andaðist þar, ok er hann maðr

sannheilagr, en þorvaldr var þá fyst í kuupferðum um ríð.

Frá þángbrandi'*.

5. Á dögum Haralds konúngs Gormssunar kom Albertus

biskup af Brimum á Jótland til Áróss, ok settist þá á stóla;

fángbrandr hét klerkr hans, sun Vilbaldus, greifa af Brimum.

En þá er þángbrandr var vaxinn, bauð Hugbertus, biskup af

Kantaraborg, Albertus bróður sínum til sín. At þeirri veiziu

gaf Hugbertus Alberto gjafir, ok ölium förunautum hans. |>á

mælti biskup við fángbrand : ,,þú ert háttaðr sem riddarar, því

gef ek þér skjöld, ok er á markaör kross með líkneski drott-

ins vors, þat merkir lærdóm þinn". Lithi siðarr fann j^ángbrandr

1) ,.á" bœUr B við, Uklcga fyrir ritviUii.

2) þannig BeUum vér rétt lesiö, eptir því sem stendr fyr i sOgiumi og

svo í Ólafs sögu (Fornm. s. 11, 274) að þeir Friðrekr biskup og Jjorvaklr

hafi búið IV vetr áLœkjamóti; en i?, og úlgáfurnar eptir því, lesa þannig:

„þeir bjoggu þar v. vetr siþan cpter þat foru þeir vtann" {H ; en útgáf-

iirnar S og K : j.þeir bjoggu þar fimm vetnr. Síöan epter þat foru þeir

utan"), og er það sýnilega afbakað.

0) sbr. Olafs sögu Tryggvasonar (Fornm. s. i, 134).
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Olaf Tryggvasiin í Vindlandi. Ólafr spurði :
,
jivern dýrki þér

kristnir menn á krossi píndan?" — fángbrandr svarar: ^^drott-

inn voru Jesúm Cliristum". — Konúngr spyrr: .,fyri hvat var

hann píndr, eða hvat sök gerði hann?" — J>á sagði þángbrandr

Olafi konúngi innvirðiliga frá píníng drottins várs ok táknum
krossins; konúngr falaði þá skjöldinn, en þángbrandr gaf hon-
um skjöldinn , en konúngr gaf honum jamnvirði skjaldarins í

brendu silfri, ok mælti: .,ef þú þarft nokkors trausts eða halds,

kom þá tii mín , ok mun ek þá launa þér skjöldinn".

Nokkoru síðarr^ lét Olafr konúngr skírast í Syllíngum á
w

Irlandi-. fángbrandr kanpir mey eina írska ok fagra með silfr-

inu, en er hann kom heim með hana, þá vildi sá maðr, er

Ottó inn úngi keisari hafði gislat þángat, taka af honum meyna,

en hann vildi eigi lausa láta; gisiinn var kappi mikill, ok bauð

t>ángbrandi á pataldr^*, enþángbrandr hafði sigr, ok drap hann,

því mátti þángbrandr eigi vera í Danmörk , ok fór hann þá til

Ólafs konúngs Tryggvasunar, ok tók hann vel við honum, ok var

hann vígðr þar til prests, ok var hann hirðprestr hans um ríð.

Frá Stefni.

6. Ólafr konúngr fór af írlandi ok austr í Hólmgarð, en

or llólmgarði til Noregs, sem ritað er í sögu hans'*, ok bauð

þar kristni allri alþýðu; hann lét gera fystu kirkju í ey þeirri,

er Mostr heitir, þar lét hann I>ángbrand sýngja í eynni ok fékk

honum bú ok jarðir. Hann var eyðslumaðr mikill ok örr, ok

gekk brátt upp fé hans; þá fékk hann sér lángskip, ok herjaði

á heiðna mcnn , ok rænti víða, ok iagði þat fé fyri liö sitt.
r

Olafr konúngr kom í Noreg á andverðri gó'' ; með honum voru

i) á þessu orði ((Siðarr" (siþaR) byrjar^, eöa, skiunbókarbroui) ai'ilauks-

bók, nieö liendi Hauks Erlendssonar sjálfs.
9

i) |)ess má geta, að SyUíngar eða ^jSciUy-eyjar" heyra ekki tU Irlands,

Iieldr tU Bretlands (Fornm. i, 145).

s) ..patalldr" er án efa tekið eptir latínsku orði ^^bataUia", (á frakk-

nesku ,(bataine"), seni þýðir bardaga, eða ^^\\ einvígis".

4) þetta stcndr einúngis í sögu Odds múnks, en aUir aðrir segja að

Ólafr hafi farið vestan um haf til Noregs.

Á\ „gœ" ;
eptir þvi sem hér er taUð í sögunni, kemr Ólafr konúngr tU

Noregs og scndir Stefni til íslands 995; Stefnir fcr utan aptr 99G ; I>áng-

brandr til íslands sama ár og er þar þrjá vetr (99G-999)
;

Hjalti og Gizur

utan 999 og út aptr 1000 og það ár er kristni lögtekin á íslandi.
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margir íslenzkir menn; sá var einn er Stefnir liél, hann var

sun þorgils Eilífssunar, Ilœlgasunar bjólu af Kjalarnesi ^ Ólafr

konúngr sendi Stefni til íslands hit fysta sumar er hann kom

íNoreg, at boða jiar guðs erendi; en er hann kom til Islands,

þá tóku menn illa við honum, ok frændr hans verst, þvíat allr

lýðr var þá heiöinn á landi hér, en hann fór djarfliga bœði

norðr ok suðr, ok kendi mönnum rétta trú, en menn skipuðust

lítt við hans kenníngar ; ok er hann sá , at þat hafði engan

framgáng, þá tók hann at meiða hofokhörga, en brjóla skurð-

goð. þá- sömnuðu heiðnir menn liði, ok komst haun þá á

Kjalarnes nauðuliga, ok var þar með frændum sínum. Skip

hans stóð uppi í Gufárósi; þat tók út um vetrinn í vatnavöxt-

um ok ofviðri; þar um kváðu heiðnir menn þetta:

Nú hefir stafnvalinn^ Stefnis,

straumr ferr um hol knerri,

felliveðr af fjalli

fjallrænt brotið allan;

heldr getu vér at valdi,

vera munu bönd í löndum,

geisar á með ísi,

ásríki gný shkum**.

Skip kom á land, ok htt brotíð*, ok lét Sfcefnir gera at því um
várit; þat sumar á alþíngi var þat í lög tekit, at frændr hinna

kristnu manna skyldu sœkja um þá goðlöstun, nánari en^ þriðja

sbr. rornm. s. i, 270, 283—286.

a) þannig Ólat's s. ; stafnvali, A píauksb.).

a) IJtgáfurnar hafa seinna hluta vísunnar mjög Öðruvisi, og mun það

vera tekið í fyrstu eptir Flateyjarbók í Skálliolts-útgáfunni , en komið úr

henni i Kaupmannahafnar-útgáfuna, þannig:

Heldr kveö ek víst at valdi,

vindr sleit band á landi,

geisar á með isi

,

alh-íkr Freyr slíkum. "

En einsog vísan er hér, má fœra hana þannig til máls: „Nú hefir fjaU-

rœnt felUveðr af fjalli brotiö allan stafnvalinn [þ. e. skip] Stefnis; straumr

ferr um hol kncrri [þ. e. sjórinn iðar innanum allt skipið] ; á geisar með

Í8i; vér getu at hcldr valdi ásríki [þ. e. goömtígn, kvaptr goðanna] slík-

um gnýi bönd [goöin] munu vera í löndum [og sýna mátt sinn].

é) bratiz eða bvatiz, A, misritað.

6) hér er gat á skinninu í svo ekki sést orðið „en"; i afskriptinni
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brœðra, ok firnari en nesta brœðra. — J>at sumar var Stefnir

sóttr um kristni; þá sök sóttu þeir frændr hans, því at kristnin

var þá kölluð frænda skömm. Synir Úsvífrs hins spaka, J>órólfr

ok Áskell, Vandráðr ok Torráðr, sóttu hann, en IJspakr vildi

engan lut at eiga, en Stefnir mælti : ^^ekki mein mun mér verða

at sekt minni, en fyri þersa sök man yðr henda mikil úgifta á

fára vetra fresti". Stefnir fór utan' um sumarit, ok tók Ólafr

konúngr vcl við honum.

Frá þángbrandí-

7. þá er Ólafr konúngr spurði úspektir þœr, er j>áng-

brandr gerði, stefudi hann honum til sín, ok bar sakir á harinj

ok kvað hann ekki skyldu vera í sinni þjónustu, er hann var

ránsmaðr. fángbrandr bað konúng leggja á hendr sér nokk-

ora torvelda sendiferð; konúngr mælti: .^sáttir skulu vit, ef

þú ferr til íslands, ok fær kristnað landit". fángbrandr mælti:

„til þers man ek hætta". fat sumar fór fángbrandr til íslands

;

hann kom í Álftafjörð hinn nerðra, í Selvága, fyri noröan Mel-

rakkanes. En er menn vissu at þángbrandr var kristinn , ok

hans menn, þá vildu þeir ekki við þá mæla landsmenninir, ok

eigi vísa þeim til hafnar. þá bjó Síðu-IiaUr at Á; hann fór

til Fljótsdals, en er hann,kom heim, þá fór J>ángbrandr at

finna hann, ok sagði honum, at Ólafr konúngr hafði sendan

hann til Ilalls, ef hann kvæmi í Austfjörðu, ok bað hann vísa

þeim til hafnar, ok veita þeim annan dugnað
,
þann er þcir

þurftu. liailr lét ílytjuþá tii Álftafjaröar hins syðra, í Leiruvág,

ok selti upp skip þeimi þar er nú heitir l>ángbrands-róf , en

Hallr fœrði skipfarminn heim á túnvöll sinn, ok geröi þar tjald,

þat er þeir l>ángbrandr voru í. í>ar söng l>ángbraiidr mcssu.

Uinn nesta dag iyri Mikjálsmessu þá létu þeir þángbrandr hcil-

agt at nóni. þá varilallr þar í tjaldinu. Hann spurði: ^Jiví létti

þér nú verkif' — l>ángbrandr segir: ,,á morgin er hátíð Mikhj-

áls höfuöengils". — IlaUr spurði: .Jiversu er hann háttaðrf' —
fi er rángt skiií'að á þessum stað: ,,nánari en þriðja en nœsta brœðra",

þannig stcnclr einnig í SkálhoUs-útgáfunni. ~ Nœsta bræðra eru:

íjórmenningar; annarra bræðra: sexmenningar; þriðja brœöra: áttmenn-

^figar; í Olafs sögu Trj'ggvasonar (i, 285} segir: „skyldu pær sakar sœkja

frœndr þeirra þrimenníngar ok fjórmenníngar, ok þar i miUi".

i) þannig A ; en B, S, og K lesa ú t, sem er rángt.
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fángbrandr svarar: ^^hann er settr til þers at íara mót sálum

kristínna manna". Síðan sagði J>ángbrandr mart frá dýrð guðs

engla. Uallr mælti: ,,voldugr man sá, er þersir englar þjóna".

{)ángbrandr segir: ,.guð gefr þér þersa skilníng". — Hallr sagði

um kveldit hjúnum sínum: ^Ji morgin halda þeir þángbrandr

heiiagt guði sínum, ok nú vil fk at þér njótið þers, ok skulu

þér ekki vinna á morgin, ok skuiu vér nú gánga at sjá athœfi

kristinna manna '. Um morgininn veittif>ángbrandr tíðir í tjaldi

sínu, en Ilallr gekk, ok hjún hims, at sjá athœfi þeirra, ok

heyrðu klokkna ijóð , ok kendu ilm af reykelsi, ok sá menn
skrýdda guðvef ok purpura. Hallr spurði hjún sin, hversu þeim

þóknaðist athœfi kristinna manna, en þau létu vel yfir. Ilallr

var skírðr laugardaginn fyri páska^ ok hjún hans öll, þar í ánni;

hon er síðan köllut fvottá.

Um- sumarit reið J>ángbrandr til alþíngis með Ilalli , en

er þeir komu í Skógahverfi
, þá kaupa heiðnir menn at þeim

manni er Galdra-Héðinn hét, at hann felldi jörð undir þáng-

brandi. þann dag er þeir riðu or Kirkjubœ frá Surts Áshjarn-

arsunar, Ketils sunar hins fíflska, — þeir voru allir skírðir

lángfeðgar, — þá féll hestr J>ángbrands í jörð niðr, en hann

Ijóp af haki, ok stóð á bakkanum htull. J>ángbrandr skírði

marga menn í för þeirri: Gixur hinn hvíta ok llall i llaukadal,

hann var þá þrévetr, ok Hjalta Skeggjosun. J^ángbrandr flutti

sköruliga guðs eyrindi á þíngi, ok tóku þá margir menn við

trú í Sunnlendínga fjórðúngi ok Norðlendínga íjórðúngi. Ilann

fór eplir þíngit, ok ætlaði hit eystra til Eyjafjarðar. Hann skírði

marga menn í J>ángbrandslœk í Exarfirði, ok at iVlývatni í J>áng-

brandspolli, en eigi náði hann lengra fram at fara en til

Skjálfandafljóts, fyri ríki Eyfirðj'nga, hvarf hann þá aptr í Aust-

fjörðu ok kendi þar trú. J^ángbrandr fór hit syðra þaðan vestr.

Víg Skeggbjarnar,

8. En þá cr J>ángbrandr kendi trú fyri munnum á íslandi,

tóku margir monn þat til, at níða Iiann; þat gerði Jjorvaldr

hinn veiU, er bjó í Vík í Grímsnesi; hann orti um J^ángbrand,

ok hann kvað þersa vísu iil IJIfs skálds:

1) það verðr eptir þcssari sögu 27. Marts ár 907, eptir gamla stíl.

2) Hauksbók (^) byrjar hér n^jan kapítiila, með fyrirsögn: nFrá J»áng-

brandi", en vér fylgjum kapítula-skiptíng í Kaupmannahafnar-iitgáfunni (ir).
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Úskelfum' skal ek Úífi

einhendis boð senda,

mér er við stála stýri

stugglaust-, syni Ilgga:

at geirríðar gœðir

guðs varg fyrir argan,

svá at við jögn of rigni,

reki hamij en vér annan^.

þetta kvað Úlfr móti:

Tekk-at ek sunds^ þó at sendi

sannreynir-^ boð tanna-

hverfs við hleypiskaríi

Hagbarðs veafjarðar;

er-a ráfáka rækis,

röng eru mála gengij

sé ek við mikki meini*',

mínlígt flugu at gína"^.

1) af vísu pessari verðr ekki lesið i A iiema: ... „elfv sl' ek vlfi

einhendis boð senda m' e' v' stala styri st" liitt allt er skorið út úr

skinnblaðinu, og sömuleiðis ÖU næsta vísan.

2) B liefiv „stygglaust", enNjála cap. ciii licíir „stuggl.", einsog hend-

íngin krefst.

a) visu þessa má þannig fœra til máls
; „Ek skal senda einhendis

[gagngjört] boð úskelfum [óhrœddum] Úlfi , syni Ugga ~ mér er stugg-

iaust við stála stýri [mör er vel við hann] : — at gœðir geirríðar [mannkenn.

þ. e. hann Ulfr] reki fyri hann argan guðs varg [reki á undan sér J)áng-

brand], en vér annan [p. e. líklega, að hann sjálfr ætU að kúga Guðleif

Arason], svá at of rigni viö rögn [svá at (þeir) fari at blóta goðin].

4) 2i hefír ,,synclz", einsog „stygglaust" fyrir „stuggl." í fyrri visunni;

í Fornm. s. u, 203, stendr „sunds".

pannig er í Fornm. s. 11, 203, og í iT, en jP hefir „sannreynis",

sem ekki kemst heim til rétts máls; S hefir „sannreyndir", en það cr sýni-

lega afbakað.

g) i ^ skrifað ,,mcni", en bæði Njála og Fornm. s. hafa „meini".

7) visu þessa má færa þannig til máls: Tekk-at [ek tek ckki] við

tanna-hverfs hleypiskarfi [þ. e. flugu, af munni sendri] veafjarðar Hag-
barðs [þ. c. skáldsins : ^orvalds hins veila]

, þó at sannreynir smids

[mannkcnníng, þ. e. Jþorvaldr] seridi boð; era mínlígt [þat er ekki mér
líkt, — ekki eptir mér] at gína flugu ráfáka rœkis [manuk. = Jíorvalds]

;

mála gengi eru rung ; ek sé viÖ miklu raeini.
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Vetrliði skáld orti ok níð iim f>ángbrand, ok margir aðrir. En

þá er þeir> komu vestr í Fljótshlíð, — en Gnðleifr Arasun

af Reykjahólum var meö honum, — spurðu^ þeir at YetrHði

skáld var at torfskuröi mcð húskörlum sínum. J>eir þángbrandr

fóru til ok vágu hann þar^. fetta var kveðit um Guðleif'^

;

Ryðijónar gat^ reynir

randa, suör á landi,

beðs í bænar smiðju

. Baldrs sig töhim haldit*^

;

siðreynir lét síðan''

snjallr morðhamar gjalla^

hauðrs í haltar steðja

hjaldrs Vetrliða skáldi».

faðan fóru þeir vestr í Grímsnes, ok fundu forvald hinn veila

við Hestlœk, ok vágu hann þar. þaðan hurfu þeir aptr, ok

voru með Halli annan vetr, en um várit bjó |>ángbrandr skip

sitt. I>at sumar var þángbrandr sóttr til sektar um vig þersi.

Ilann lét út, ok varð aptrrcka í Borgarfjörð, í IJítará, þar heitir

a) þessu ovði er hér bætt inní, en B hefir það ekki.

3) hefír: „þeir spurðu", sera er stirðara i röðinni.

a) sbr. Landnámab. v, 3.

4) Giiðleigi, Á,

ö) þannig hefir eitt bezta handritið í Fornm. s. (11, 202); en og ^
hafa hér „gekk"> sem ekkl kemr vel við,

6) þriðja og Qórða vísu orði er hér vikið víð
,

eptir því sem Fornm.

sögur hafa (11, 203), en ^ og B hafa þannig: „bpðz i boðnar smiðju —
Balldr sigtolum halldit", og er varla kostr að snúa því til rótts máls.

t) þannig lesum vér eptir Njúlu (cap. cin) ; Qn Á og Ð hafa hér:

„sigðreynir let sonar".

e) þetta orð sést ekki í Á
,

því þar er skorin öll röndin af blaðinu

Öðrumegin, en J3 hefir „giaUda"; þetta getr þó ekki veriö rétt, enda

hefir bæði Njála og Olafs saga i Fornmannasögum ((gjalla".

9) vísa þessi verðr þannig til máls fœrö: Re)'nir randa ryðíjónar

[mannk. == Vetrliði], suðr á landi, gat haldit í sig [þ. e. aptrað, andœpt

í móti] tölum bænar-smiðju-beðs Baldrs [þ. e. prestsins = ]þángbrands]

;

síðan léí snjallr hjaldrs siðrcynir [niannk. =^ Guðleifr Arason] morðhamar

gjalla í hattar hauðrs stei'^ja [þ. e. steðja höfuðsins ~ skallann á] Vetr-

liöa skáldi. — Melabók af Landnamu (v, 3) segir, að Ljóöavkeptr hafi orl

lofdrápu um Guðleif Arason, en hvort þessi vísa sé þar úr verðr ekki

með vissu sagt; orðin ,,suðr á landi" sýna einúngis, að vísan geti verið

ort fyrir vestan, í átthögum Guðleifs.
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nú f>ángbráhds-róf, niðr frá Skipahyl, ok þar stendr enn festar-

steinn hans á bergi einu. En er þeir voru þar komnir, höfðu

liéraösmenn fund at því, at banna þeím kaup 011. f>ángbrandr

kom á Krossaholt, ok söng þar messu, ok reisti þar krossa. —
Koir hét maðr, er bjó í Lœkjarbug, hann átti mat svá mikinn

at hann vissi varla hvat hann skyldi af gera; þángbrandr fór

þángat, ok falaöi mat at honum , en hann vildi engan seija;

þeir tóku matinn ok lögðu verð eptir. Koh' fór ofan á IJítar-

nes ok kæröi fyri Skeggbirni, er þar bjó. Hann fór með Kol

at íinna þángbrand , ok báðu hann Játa rakna ránií, ok bœta

fyrir, en þángbrandr neitaði því þverliga. þeir börðust á fitinni

ofan frá Steinsholti; þar féll Skeggbjörn ok viij menn aðrir;

þar er haugr Skeggbjarnar á fitinni, en aðrir voru jaröaðir í

Landraugsholti þar lijá fitinni, ok sér þar enn gerla kumlin;

ij menn féilu af J>ángbrandi. En er Gizurr hinn hvíti spurði

þersi tíöindi, bauð hann þángbrandi til sín, ok var hann þar

hinn þriöja vetr. þann vetr tók út skip })ángbrands or Ilítará,

ok braut mjök, ok rak á land fyri sunnan Kálfalœk. |>ar um
orti Steinunn, móðir Skáld-Refs, þetta:

f>órr brá þvinniis* dýri

fángbrands or stað laungu,

hristi blakk ok beysti

brands , ok laust við sandi

;

mun-a skíð á sjá síðan

sundfœrt Atals grundar,

hregg því at hart nam leggja,

hánum kennt, í spánu^.

Braut fyri bjöllu gæti,

bönd meiddu val strandar,

mögfellandi mellu

j) pannig ^ (en í -4 er skorið af blaðinuj ogNjála, og líklega liandrit

Ólafs sögu ef að er gœtt; en 5, og K eptir henni, hafa ,,þumils".

a) vísu þessa naá fœra til máls á þessa leið: J)6n' brá or stað laungu

þvinnils dýri [skipij J>ángbrands, hristi ok beysti brands blakk [skipið],

ok laust við sandi; skíð Atals grundar [skípið] muna [mun ekkij síðan

sundfœrt á sjá, því at hart hregg, kennt houum [þ. e. honum ^ór], tók

^eggja (það, skipíð) í spánu.
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mástalls vísund' allan;

hlífði-t- Kristr, þá er kneyfði

kólgu rafn með stöfnum,

lítt hygg ek at guð gætti

Gylva reins it eina-''.

f>ángbranclr fór um várit vestr á Barðaströnd, at fmna Gest hinn

spaka, þar skoraði Tjörfi-* berserkr á hann til hólmgaungu.

fángbrandr játti því. Berserkrinn mælti: ,,eigi mantu þora at

berjast við mik, ef þú sér íþróttir mínar; ek geng berum fótum

um eld brennanda, ok ek læt fallast berr á saxodd minn, ok

sakar mik hvárki". þángbrandr svarar: ,^guö man því ráða".

fángbrandr vígði eldinn, en gerði krossmark yflr saxinu. Ber-

scrkrinn brann á fótum, er hann óð eldinn, en er hann féll á

saxit stóð þat í gegnum hann, ok fékk hann af því bana. þersu

fögnuðu margir góðir menn, þó at heiðnir væri. I>á lét Gestr

primsignast, ok nokkorir vinir hans. fángbrandr fór vestan,

ok lét bæta skip sitt; þat kallaði hann Járnmeis. Hann sigldi

suðr um fjörð til Ilafnar, ok lagði inn í váginn ok lá þar til

hafs
;

þar heitir síðan Járnmeishöfði, millim Ilafnar ok Belgs-

holts. Ilann fór utan um sumarit á fund Ólafs konúngs í

þrándheimi.

9. Um sumarit á þíngi var mikil umræða um trúna, er

þángbrandr boðaði, ok guðlöstuðu þá sumir menn mjök, en

þeir er skírðir voru ámæltu guöunum, ok var at því sveitar-

dráttr mikill. í>á kvað Hjalti Skeggjasun kviðlíng þenna at

lögbergi

:

\) þaunig lesa bœði útgáfurnar, Olafs saga og Njála, en ^ og JB hafa

„vimind", sem án efa er afbakaO.
,

r

i) A les: (jhliföi eigi".

3) þessi vísa verðr svo fœrð til máls: Mögfellandi meUu [= fellandi

mellu magar þ. e. bani Jötuns ~ I>órr] braut aUan mástaUs vísund [skipið]

fyrir bjOUu gæti [klerkinum, þ. e. Jíángbrandi presti] ; bönd [þ. e. goðin]

meiddu strandar val [skipið] ; Kristr hliföi-t (hlifði eigi), þá er (þórr) kneyföi

kólgu hrafn með stöfmim [þá cr ]þórr kreysti skipið stafna á miUi]; ek

hygg, at guð gœtti lítt it eina [þ. c. lítið eitt, haröla lítlð] Gylva reins

[= G. hreins, þ. e. skipsins].

4) í A er nafnið nokkuð óskýrt skrifað , og líkist mest ^jnóren" cða

..tjoren" {B hefir lesið ^.tjoren"); 5befir: „Tiörinn", K. ,,Tiörin"; í Njálu

er berserkr þessi kallaðr ,jOíryggr", en í Olafs sögu er hann einúngis nefndr

jjberserkr nökkurr útlendr".
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Yil ek eigi guð geyja^

:

grey þikki mér Freyja.

Undir þaiin kviðlíng lók Runólfr goði, sun Úlfs, Jörundar sunar

Roöa, ok sótti Hjalta um goðgá; hann lýsti meirr í því ríki sitt ok

þrályndi, en réttlæti, því at hann gat eigi haldit dóminum fyrr

en hann setti á Exarárbrú , ok lét verja brúarsporðana^ báða

með vápnum. þá varð engi til at reifa málit, fyrr en þorbjOrn,

sun þorkels or Guðdölum, setlisl í dóminn ok reifði málit; í

þeim dómi var Hjalti dœmdr sekr fjörbaugsmaðr um goðgá.

f>at sumar fór hann utan, á því skipi er hann hafði gera látið

heima þar í J>jórsárdal, ok fœrði eptir Rángá enni vestri til

sjóvar skipit. Ok er þeir fóru eptir ánni ofan, þá rann maðr
eptir landinu, ok haföi í hendi spjót ok skjöld. Iljalti mælti

til hans : ,,þér liggr háhnsvisk þar er lijartað skyldi" !
— Sá skaut

spjótinu til lljalta, en Hjalli greip skjöld, ok kom þar í spjótið.

Menn ITjalla lupu á land, ok tóku hana, ok spurðu hverr hanii

vœri; hann kvaðst Narfi heita, ok kvað liunólf hafa scnt sik til

böfuðs Hjalta, ok skyldi hann svá leysa sik undan sektum.

Iljalti mælti: ,,kann ek þév betra váð, far þú utan^ með mér
ok mun ek gera þik sýknan"-^. — Hjalti fór utan, ok kom um

i) orð þetta sést ekki í Á , |>ví par er skorið af Waðinu röndin að

^Uan, en ^ og S rita: ,,geygia'\ — Kveðlingr Hjalta er eins hjá Ara

fróða og hér, en nokkuð fyUri í Olafs sögu (Fornm. s. ii, 207) og í Njálu

*^S.p. cjii, og virðist það muni ^^era bœði fyUst og réttast, sem Njála hefir;

í»að er þannig:

Sparik eigi goð geyja:

grey þikkir mér Freyja;

œ man annat tveggja

Óðinn grey eða Freyja.

a) í A sést ekki nema ^,brvar skorð" (eins og þar kynni hafa verið

i(Skörðin"3 , cn líklega heíir þar verið misskrifað: (^skorðana", svo að B
*^Gfir leiðrétt það þcgjandi, því bœði B og útgáfurnar hafa (jSporðana**, og

er og í Ólafs sögn (Fornm. s. ii, 207).

a) þannig A: (,vt", en B og útgáfurnar hafa ,,út".

4) þannig heíir K eptir getgátu, sem styrkist við Olafs sögu (Fornm.

208): .^Hjalti mælti: ek skal gefa þér heillaráð at verða sýkn ; far

Þ*^ utan nieð mér, ok ver minn fylgðarmaðr'* ; en í -á er skrifað svo, að

^kki verðr lesið öðruvísi en: ,,mvn ek g'a þignan Hiallt for vt" o.s.frv.;

Þ'^ssu hefir B lesið ^jþignaK", og þannig hefir S, en það er máUeysa.
I' B. 2
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haustið norör í f>rondheim á fund Ólafs konúngs
;
þú kom ok

utan af íslandi Gizurr hvíti, mágr hans.

Frá Kjartan.

10. Ólafr konúngr hafði kristnað Hálogaland, ok kom hann

til Niðaróss um haustiö; þar voru þá margir íslenzkir menn,

þeir er fyrir skipum réðu : þeir stýrðu einu skipi Kjartan Olafs-

sun pá ok Kálfr Ásgeirssun ok Bolli þorleikssun
;
þar stýrði ok

Halldórr sínu skipi, sun Guðmundar hins ríka, ok Kolbeinn, sun

f>órðar freysgoða, ok Svertíngr, sun Runólfs goða, Hallfroðr

Óttarssun ok þórarinn Nefjúlfssun
;

þersir voru allir heiðnir.

{)eir lágu fyri bœnum, ok ætluðu suðr fyri land, en þeim gaf

eigi áðr konúngr kom norðan. |>at var einn góðan veðrdag, at

menn fóru á sund or bœnum, ok sá þeir, er á skipunum voru,

at eínn maðr var myklu betr sundfœrr en aðrir. BoIIí for-

leikssun mælti við Kjartan, frænda sinn: Jwi reynir þú eigi

sund við þann enn fera mann?'' — Kjartan mælli: ^^ekki vil ek

við hann þreyta." — ^JIvar kom kapp þitt þá?" segirBoIIi, ok

kastaði klæöunum. J>á Ijóp Kjartan upp, ok afklæddist, ok bað

BoIIa vera kvirran. Kjartan Ijóp á sund ok lagðist at mann-

inum, ok fœröi hann niðr, ok helt niöri um ríð
;

eptir þat komu

þeir upp, ok fœröi Kjartan hann niðr annat sinn, ok erKjartan

vildi upp, tók sáKjartan ok hélt honum niöri um ríð ; et þriðja

sinn fœrði sá Kjartan niðr, ok hélt honum svá lengi niðri, at

honum hélt við kafnan. fá lögðust*þeir til lands , ok spurði

þessi maðr Kjartan, ef hann vissi við hvern hann hafði þreytt

sundlt. Hann kvaðst þat eigi vita. Hann gaf Kjartan skallals

skikkju, ok kvað hann þá vita mundu við hvern hann hafði

þreytt sundit. Kjartan varð víss, at þessi maðr var Ólafr kon-

úngr. Hann þakkaði honum sœmiliga gjöfna. Heiðnir menn
iétu iUa yíir því, er Kjartan hafði gjafa- þegit af konúngi. Mikhj-

álsmessu dag gengu margir íslenzkir menn at heyra tíðir,

ok sjá sið kristinna manna, ok er þeir komu aptr, rœddu þeir

um með sér, hvern veg þeim hafði virzt þeirra athæfl. Kjartan

lét vei yfir, en fáir aðrir. Konúngr varð þess skjótt víss, ok

sendi eptir Kjartan, ok spurði ef hann vildi taka við kristni.

Kjartan kvað hann gera mega svá, at hann mundi því eigi nítta.

Konúngr spurr: hvat hann mælir til. — .,At þér fáit mér eigi

minni sóma hér, en ek á ván á ísianíii, þó at ek koma þar
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eigi". Konúngr játti því. Kjartan var þá skírðr, ok var í boði

konúngs , meðan hann var í hvítaváðum. í því bili kom þáng-

brandr prestr af íslandi til konúngs, ok sagði hvern fjandskap

menn höfðu þar við hann lýst, ok kallaði enga ván at kristni

mundi þar við gángast. þá varð konúngr svá reiðr, at hann
lét taka marga íslenzka menn ok setja í jánn, hét sumum drápi

en sumuni meizkim, en sumir voru ræntir, sagði konúngr at

hann skyldi þá gjalda þeim þat, hversu úvirðuliga feðr þeirra

tóku á íslandi hans erendum. þeir Hjalti ok Gizurr báðu þá
fyri mönnum, sagði at konúngr hafði þat mælt, atmenn skyldu

ekki þat hafa til saka gert áðr, ef þeir vildi skírast láta, at eigi

skyldi frið hafa. Gizurr talði frændsemi við konúng: Álöf,

móðir hans, var dóttir Böðvars hersis Yíkínga-Kára sunar, en

Astríðr, móöirÓlafs konúngs, var dóttir Eiríks, bróður Böövars.

Gizurr sagði: at honum þótti ván at kristni mundi við gángast

á íslandi, ef ráðum væri at farit, en þángbrandr fór þar, sem
hér, heldr úspakliga, drap hann þar menn nokkora, ok þótti

mönnum harl at taka þat af útlendum manni. Ólafr konúngr

s^gir: ^^aliir menn skulu frið hafa, ef þit lljalli bindist fyri,

kristnin gángist við á íslandi, en taka mun ek í gislíng þá
inenn, er mér þikkja bezt mentir af íslendíngum, þar lil er

^eynt er hversu þetta mál ferr'\ Til þersa nefndi konúngr:

Kjartan Ólafssun, Halldór, sun Guðmundar ríka, Kolbein, sun

I^órðar Freysgoöa, bróöur Brennu-Flosa, Svertíng, sun Runóifs

goða. |)á mælti maðr, er Svertíngs var getið: ,,úverðugr er

Svertíngr þers, at Hjalti veiti honum i oröum, at faðir hans

sótti Hjalta um saklöysi'*. þángbrandr svarar: ,^opt mun þat

Ij^sast, at Hjalti man betr hafa en þeir er til móöz^ eru, ok
taki þér, herra, vel þá Hjalta ok Gizur, þvíat þeir launa opt

eóðu illa luti. þessu játtu þeir Hjalti ok Gizurr, at flytja kon-

^ngs erindi á fslandi, en eptir þat voru allir íslenzkir menn
l^ystir ok skírðir, þeir sem þar voru. Ólafr konúngr veitti

Hallfroði guðsifjar, því hann vildi eigi láta skírast ella
;
þákallaði

^onúngr hann Vandræðaskáld , ok gaf honum sverö at nafn-

festi. Gizurr ok Hjalti voru meö konúngi um vetrinn, ok sat

Gizurr fyri ádrykkju konúngs, innarr en lendir menn. Með
^onúngi voru ok gislar hinir íslenzku í góöu yfirlæti.

þannig, þ. e. ^^móts", A.

2»
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Frá Gizuri og Hjalta.

11. Um várit bjoggu þeir Hjalti ok Gizurr skip sitt til

Jslands; margir menn löttn þoss Ujalta, en hann gaf sér ekki
r

um þat. f>at sumar fór Olai'r konúngr or landi suðr til Yind-

lands
; þá sendí hann ok Leif Eiríkssun til Grœnalands, at boða

þar trú
;
þá fann Leifr Yínland * hit góða, hann fann ok menn

á skipflaki í hafi, því var hann kaliaðr Leifr hinn heppni. Gizurr

ok Hjalti komu þann dag fyrir Durhólmaós , er 13rennu-Flosi

reið um Arnarstakksheiði til alþíngis. þá spurði liann af þeim

mönnum, er til þcirra höfðu róit, at Kolbeinn bróðir hans var

tekinn í gislíng, ok allt um erendi þeira lljalta, ok sagði hann

þau tíðindi til alþíngis. J>eir tókuþann saraa dag^ Vestmanna-

eyjar, ok lögðu skip sitt við llörgaeyri; þar búru þeir föt sín

á land, ok kirkjuvið þann, er Ólafr konúngr hafði látið höggva

ok mælti svá fyrir, at kirkjuna skyldi þar reisa, sem þeir skyti

bryggjum á land. Áðr kirkjan var reistj var lutað um, livár-

um megin vágsins standa skyldi, ok hlautzt fyri norðan, þar

voru áðr blófc ok hörgar. í>eir voru ij netr í Eyjununi, áðr

þeir fóru inn á land; þat var þann dag er menn riðu á þíng;

þeir fengu engan farargreiða né reiðskjóta fyri austan Rángá,

því at þar sátu þíngmenn llunólfs í hverju húsi; þeir gengu

j) sést ekki i -á, en 1? hefir ((VindlancV'.

2) Arí fróði segir í íslendíngabók eptir Teiti fóstra sínum
, syni ísleifs

tiskups, en Teitr hafði eptir manni, sem sjálfr var við: að þeir Hjalti hafi

komið í Vestmannaeyjar þegar 10 vikur voru af sumri, og að það hafi

verið lögtekið nœsta sumar áðr, að alþíng skyldi byrja þcgar 10 vikur

Tfieri af siimri. Sumar hefst eptir gamla stíl á þann fímtudag og fyrsta

dag i líörpu, sem feUr milli 9. og 15. .AprU (eptir nýja stíl 19. til 25.

Apríls). Ár 1000 eptir Krists burð var hlaupár, og sumardagr fyrsti 11.

Apríl eptir gamla stil, eru því fuUar tíu vikur af sumri miðvikudaginn

19. Juni (gamla stíls). I Grágás er svo fyrir skipað, að ,,Goðar allir

skulu koma til þings fimta dag viku, er tíu vikur eru af sumri, áðr sól

gángi af þíngvelU"; Qoðarnir áttu því að vera komnir til alþíngis ár 1000

ekki seinna en á fímhidagskvöldið 20. Juni, og þenna dag kallar líklega

Kristnisaga ,,þann dag er menn riðu á þing'*. ^þegar eptir þcssu er talið,

þá hafa þeir Hjalti og Gizurr komið fyrir Byrhólmaós á þriðjudaginn lö.

Juni, og þann sama dag tóku þeir Vestmannaeyjar; þar voru þeir tvœr

ntetr, og komu í land á fimtudaginn 20. Juni, en á laugardaginn 22. Juni

hafa þeir komið á alþíng.
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þartil þeiv komu í Húf, til. Skeggja Ásgautssunar' ; hann fékk

þeim hiísta til þíngs, en I>orval(lr sun hans var áör heiman

riðimi, er átti Koltorfu, systur Iljalta. En er þeirkomu í Laug-

ardal, fcngu þeir þat af Iljalta, at hann var eptir með Xij.

mann-j því at hann var sekr Ijörhaugsnuiðr. I>eir Gizurr riðu

þar til er þeir komu til Veilankölhi við Ölfusvatn
, þá gerðu

þeir orð til alþíngis, at vinir þeirra ok venzlamenn skyldu riða

í mót þeim. feir höfðu þá spurt, at úvinir þeirra æthiðu at

verja þeini þíngvöllinn. En áðr þeir riði frá Veilankötlu komu
þeir Iljalti þar, ok voru þá frændr þeirra ok vinir komnir í

móti þeim ; riðu þeir þá á þíng með miklum flokki, ok til búðar

Ásgríms EJhðagrímssunar, systursunar Gizurar. I>á Ijópu hinir

heiðnu menn saman með alvæpni, ok hafði stórner at þeir mundu
berjast, en þó voru þeir siamir er skirra-^ vildu vandræðum,

þó at eigi væri kristnir. J^ormóðr^ hét prestr, sá er Ólafr

konúngr liafði fengit þeim Iljalta ok Gizuri, hann söng messu

um daginn eptir^ á Gjábakka, upp frá búð Vestfirðínga. I>aðan

gengu þeir til iögbergs. f)ar voru Yij menn skrýddir, þeir höfðu

krossa ij, þá er nú eru í Skarðinu eystra^, merkir annarr hæð

a) þannig Ólafs s. Tryggvas. (!Fornm. s. u, 234) og kerar pað saman

við Landnámal). v, 8 ; 'i A cr þctta orð á því sem skorið er af blaðinu,

og sóst því ekKi, en B, og eptir því iitgáfurnar, hafa (jJokurssonar", sem

lítr \\t til að vera afbakað, því nafnið Jokun* mun varla finnast.

a) þannig cr Uklega rótt lesið í A, seni hefir ,,xii. m"", en B og út-

gáfurnar hafa ,,tólf manna" ; (,við tólfta mann" hefir Ólafssaga (í'ornm.
r

s. ii, 234); (^með xiiU mann", Islendingab. Cap. 7.

3) þannig cr skrifað í A (skina), en B hefir lesið það (,skipa", og svo

Iiafa háðar útgáfurnar, en það er rángt.

4) ^ormóör prestr er nefnclr einn af klerkum þeim , sem komu með

Ólafi konúngi af Englandi til Noregs C-'^grip af Noregskonúnga sögum i

í'ornm. s. x., 393J. Jyóðrekr múnkr nefnir ,jThermo", og á það líklega

^ð vera J»ormóÖr.

5) þaö er, eptir því sem áðr er talið, samnudaginn 23. Juni.

0) það er nokkuð efasamt, hvort hör sú mcintr staðr nokkur við al-

þííig, sem kallaðr sé Skarðit cystra, cðr það sé bœjarnafnið Skarð hit

^ystra í Rángár þíngi. I A er orðið ritað með litlum uppliafsstaf, en þar

^^'^ cins nOfn og annað meÖ smáum iipphafsstöfum optastnœr, nema helzt

öptir púnltta eða í skammstöfununi , einsog venjulegast er i skinnbókum

;

^ er orðið j^skarðinu" einnig skrifað með litlum staf, og í £ (Kaup-

^annahafnar útgáfunni) prentað sCimuleíðis, svo auðsœtt er, að útgefendr
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Ólafs konúngs , en annarr hæð Hjalta Skeggjasunar. At lög-

bergi var allr þíngheimr. — |>eir íljalti höfðu reykelsi á glóð,

ok kendi svá í gegn vlndi sem forvindis ilminn. f>á báru

þeir Hjalti ok Gizurr upp erendi sín vel ok sköruiiga, en þat

undruðu menn hversu snjallir þeir voru , ok hversu vel þeim

mœltist, en svá mikil ógn fylgði orðum þeirra, at engir úvinir

þeirra þorðu at tala móti þeim. En þat gerðist þar at, at ann-

arr maðr at öðrum nefndi sér vátta, ok sögðust hvárir or lögum

við aðra, enir kristnu menn ok enir heiðnu. fá kom maðr

laupandi, ok sagði, at jarðeldr var upp kominn í Ölfusi, ok

mundi hann laupa á bæ fórodds goða. í>á tóku heiðnir menn

til orðs: ^,eigi er undr í at guðin reiðist tölum slíkum". í>á

mælti Snorri goði: ,,Um hvat reiddust guðin þá, er hér brann

raunitj er nú stöndu vér á", Eptir þat gengu menn frá lög-

bergi. I>á báðu hinir kristnu menn, at Síðu-Hallr skyldi segja

lög þeirra upp, þau er kristninni skyldu fylgja. Hallr keypti

hálfu C silfrs^ at forgeiri goða, er þá hafði lögsögu, at hann

segði upp lög hvártveggi, kristin ok heiðin, ok var hann þá

enn eigi skírðr. En þá er menn komu í búðir, lagðist for-

geirr niðr, ok breiddi feld á höfuð sér, ok lá allan daginn,

þeir hafa œtlad, að þetta (^skarð it eystra" væri eitthvert klettskarö á al-
w

þíngi. I Skálholts útgáfunni aptr á móti er það prentað með stórum

staf, en þar er slíkt ekki heldr Öldiingis að marka, því nœstum öU nafn-

orð eru þar prentuö með stónim stöfum. Hitt er meira að marka, að í

Ólafs sögu Tr^^ggvasonar (Fornm. s. ii, 235) er sagt að krossar þessir sé

i ,(Skarði enu ytra", og er þar tekið sem bœjar nafn, ^að virðist því

líklegast að hér sé meint, að krossarnir hafi verið á dögum höfiindarins í

Eystra-Skarði á Landi í Rángárþíngi (bæjarnafn það er skrifað eins ^ji

Skarðinu eystra" í Landnámab. v, 6); í Vilkinsmáldaga 1397 er talið, að

Nikuláskirkja þar í Eystra-Skarði eigi þrjá krossa.

i) þannig segir og Ólafs saga Tryggvasonar (Fornm. s. ii, 23G); „hálfri

mörk silfrs" segir Oddr múnkr i Olafs s. [Uppsala útg. 1091, ekki i Munchs

útg. Kristiania 1853. 8vo]. _ Njáls saga cap. cvi hefír: ^^iij merkr silfrs".

— ]það virðist auðsœtt, að fé þetta vœri engin múta, heldr sé svo að skilja,

að Hallr a Síðu, sem hinir kristnu menn höfðu kosið sér til lögsögumanns,

hafí sagt þessu af sér, eptir að hann hafði talað við jþorgeir, og afhent

honum lögsögiunanns laun sín, sem voru einmitt hálft hundrað silfrs, sbr.

Finn. Joh. Hist. Eccl. Isl. i, 63 og iv, 130, sömuleiðís ritgjörðina ,jde

centenario argenti" (um hundrað silfrs) aptanvið Kaupmannahafnar-útgáfuna

af Kristnisögu bls. 170. — Hálft hundrað eða 10 aurar mundi jafngilda

svosem 100 spesíum nú á tímum.
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ok um nóttinaj ok annan daginn til jamlengðar'. Enir heiðnu

menn höfðu þá stefnu fjölmenna, ok tóku þat ráð, at blóta ij

mönnum or hverjum fjórðúngi, ok hétu á heiðin guð til þess,

at þau léti eigi kristni gánga yfir iandit. feir IJjalti ok Gizurr

áttu aðra stefnu við kristna menn, ok létust þeir vilja hafa ok

mannblót, jamfjölmennt sem hinir heiðnu. þeir mæltu svá:

„heiðíngiar blóta hinum verstum mönnum, ok rinda þeim fyrir

björg eða hamra, en vér skalum velja at mannkostum, ok kalla

sigrgjöf við drottinn várn Jesúm Kristum, skulu vér hfa því

betr ok syndvarlegarr en áðr, ok munu vit Gizurr gánga til fyri

várn fjórðúng sigrgjafarinnar". En fyri Austfirðínga fjórðúng

gengu þeir til: Hallr af Síðu okf>orleifr or Krossavík fyrinorðan

Reyðarfjörð^, bróðir þórarins^ or Seyðarfirði: íngileif var móðir

1) það er að sjá á frásögn þessari , sem rœðurnar að lögbergi um
kristniboðið hafi farið fram sunnudaginn 23. Juni; þá hafi og komið fregnin

um jarðeldinn, og þá hafi menn sagzt tir lögum', og HaUr verið kosinn

lögsögumaðr kristna flokksins og samið við Jorgeir um lögsöguna hvoru-

tveggju. lá Jorgeirr það eptir var dags, og um nóttina og til jafn-

lengdar daginn eptir (mánudag 24. Jiini).

2) sagan nefnir hér ^jKrossavík fyri norðan Reyðaríjörð" , til að að-

greina þessa Krossavík frá Krossavik í Vopnafirði, sem einmg er í Aust-

firðínga fjórðúngi.

a) á þessum stað er nokkuð vikið frá skinnbókinni (Á)^ Jar stendr

svo: ^j*] þ""leifrór kroSavik f' norðan reyðar fiorð bioði þarinf.f . oj feyðar

.f. ingilcif V' m þ'ra". — ^etta les B ^annig; þorleifr or Krossavik f'

norban Reyðarfiorð. Broð'i þorarmssvn or Seyðarfuöi Jngileif v' m þra";

og lUgáfurnar: ^^ok ]þorleifr or Krossavik fyrir noröan ReyðarQöið. Broddi

(Reyðarfjorð, Broddi, K) ]þórarinssun or Seyðarfirði (Seiðarf., Ingileif

var móöir |)eirra'\ Útgefendrnir i K hafa séð , að ei|,thvað var hér af-

bakað
,
og haldið að bæta œtti inní eptir ^^Reyðaríjörð" : ^^bróðir hans var

(Broddi Jórarinsson 0. s. frv."), en þareð bæði virðist mega ráða af orða-

tiltækjunum, að höfundrinn hafi gjört ráð fyrir að menn könnuðust við

^Öfn þessi, og Broddi ]þórarinsson er hvergl nefndr, þá virðist betra að

taka svo, sem ^^broði" sé misskrifað fyrir ^jbróðir" , og j^s." ofaukið á

®ptir j^]þórarins'', svo að lesa eigi, einsog hér er gjört: ^^bróðir Jórarins

Seyðarfirði". Jíórarinn í Seyðarfirði er nefndr son Asbjarnar loðin-

böfða, og œtt hans talin í Landnámabók iv, 3 (^hann er talinn þar föður-

faðii' Kolskeggs fróða oglngileifar, móðurHalls, föður Finns lögsögumanns),

i "Vopnfirðinga sögu er getið ]þorleifs, og er hann þar kallaðr að viðr-

^efni Júnn kristni" (Ólafs saga Tryggvas. i Fornm. s. 11, 238-239 skýr-

skotar beint til Yopnfírðínga sögu, og kallar^orleif hinn kristna), og sagt,
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þeirra; — honiim hafði Digr-KetiU stefnt' um kristni at ráði

Brodd-Hœlga
; þá gerði veðr svu illt, at Ketili varð því feginn,

at hann kom til forleifs iim kveldit, ok hafði þar góðan beina,

af því féll stefnan; — en or Norðlendínga fjóröúngi gengu til

sigrgjafarinnar^ Hlenni hinn gamli, okþorvarðr, sun Spakböð-

vars; en or Vestfirðínga fjórðúngi Gestr Olleifssun, þar varengi

annarr til. þat h'kaöi þeim Hjalta ok Gizuri illa. J>á tók til

orða Ormr Koðránssun, hann var vistum á Gilsbakka, því at

Ilermundr lllugasun átti Gunnhildi dóltur hans : ^^verða mundi

maðr tii þessa, eí*|>orvaldr bróðir minn hinn víðförli væri sam-

iendr við mik, en nú mun ek til gánga, ef þér vilit við mér

taka". f>eir játtu því , ok var hann þá skírðr þegar. En um
daginn eptir^ settist l>orgeirr upp , ok gcrði orð í búðir, at

menn gengi til lögbergs; ok er menn komu til lögbergs, mælti

hann, at honum þótti þákomii íúvent efni á landinu, er menn

skulu eigi hafa ein lög á landi hér, ok bað , at menn skyldu

þat eigi gera, sagði, 'at þar af mundu gerast bardagar ok úfriðr,

ok mundi þat ryðja til landauðnar; hann sagði ok frá því, at

konúngar þeir, er annarr hét Dagr"* , sá var í Danmörku, en

sá hét Tryggvi er var í Noregi, þeir höfðu lengi haldit stríð

millim sín, ok þartil er landsmenn námu þá ráðum or hváru-

tveggja ríkinu, ok gerðu frið millim þeirra, svá at þeir vildu

eigi, en þat ráð gafst svá, at þeir sendust gjafir á milhm á

fára vetra fresti, ok hélztþeirra vingan meðan þeir lifðuháðir;

,,ok þikki mér þat ráð, at láta þáeigiráða, erhér gángast með

mestu kappi í móti, ok miðium svámálmillim þeirra, athvárir-

tveggja hafi nokkot til síns máls , en vér höfum allir ein lög

að hann ætti bii í Rcyðarfirði , í Krossavík , og væri ,^stjúpson Ásbjarnar

loðinhöfða". ^ctta kemr og hcim við það sem hör er sagt á eptir, að

(jngileif var móÖir þeirra", þ. e, þeir vorii brœðr sammteðra en ekki

samfeðra, og því telr ekki Landnámabúk X>orleif krislna; en nafn íngileifar

kemr fram síðar f ættinni, á systur Kolskeggs hins fróða.

1) saga þessi iim stefnuför Digr-Ketils til J>orleifs hins kristna og við-

skipti þeirra er i Vopnfiröínga sugu (1848, bls. 10-11).

2) sigvrg.,

a) f. e. líklega seint á mánudaginn 24. Juni.

ð) það er auövitað, að konúnga nufnin Dagr og Tryggvi, og saga sú

sem hér er um þá, só fremr að skilja sem dœmisögu, heldr en menn
þurfí að vaenta að finna það staðfest í sagnaritum sem sanna sögu.
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ok einn sið, þvíat þat man satt vera: ef vér slítum lögin þá
slítu vér friðinn". þorgeirr lauk svá tölunni, at hvárirtveggju

játtu þvi, at þau lög skyldi halda er hann réði upp at segja.

Í>á var þat uppsaga |jorgeirs : at allir menn skyldu vera skírðir

á Islandi, og trúa á einn guð , en um barna útburð ok rossa-

kjöts át skulu haldast hin fornu lög; menn skyldublóta á laun

ef vildi, en varða fjörbaugsgarði ef váttum kœmi við ; sú heiðni

ydiV af tekin nokkorum vetrum síðarr. Allir Norðlendíngar ok

Sunnlendíngar voru skírðir í Ileykjalaugu í Laugardal, er þeir

riðu af þíngi, þvíat þeir vildu eigi fara í kalt vatn. Hjalti

mælti, er Runólfr var skírðr : ^^gömlum kennu vér nú goðanum

at geifla á saltinu"'. I>at sumar var skírðr allr þíngheimr, er

menn riðu heim; flestir Vestanmenn voru skírðir í Reykjalaugu

i syðra Reykjardal. Snorri goði kom mestu á leið við Vesl-

firðínga.

12. Sumar þetta, er kristni varð í lög tekin á íslandi,

var liðið frá hollgan várs herra Jesús .Krists M vetra^. fat

sumar hvarf Ólafr konúngr af Orminum lánga suðr við Svoldr

iiij. idus Septembris''*. fá hafði hann verit konúngr at Noregi

V vetr. Eptir hann tók ríki Eiríkr jarl Hákonarsun. f>eir í>or-

valdr Koðránssun ok Stefnir þorgilssun fundust eptir hvarf Ólafs

konúngs; þeir fóru báðir'saman víða um heiminn, ok allt út

í Jórsalaheim, ok þaðan til Miklagarðs, og svá til Kœnugarðs

hit eyslra, eptir Nepr. þorvaldr andaðist i Rúzía, skampt frá

l^allteskju, þar er hann grafinn í fjaUi einu, at kirkju Jóhannis

baptiste, ok kalla þeir hann helgan. Svá segir Brandr hinn

víðförli

:

Hefi ek þar komit

er þorvaldi

þessi orð Hjalta lúta að þvi, að það var venja í kristninni \im

í>essar ninndir og laungu áðr, að láta þá sem skirast áttu bergja á salti,

' að minna á þessi orð Krists: (^þer eruð salt jarÖar", og svo sem til

^^tkis um það , að sá sem við skírn tók skyldi læra að hreinsa sál sína

syndum, varðveita trú sina lifandi og fjöruga, en ekki láta hana deyfast

fyrnast; sbr. Bingham Origines ecclesiast. ed. Grischov. HaHe 1727.
^*"*- »v, 38-39.

=*) 4 skrifar þannig: ,^iVc x° . QD • vetra",

Þ' e. 9. Septembr., eða mánudaginn í 21. viku sumars.
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Koðránssyni

Krislr hvíidar lér;

þar er liann gralinn

í iiá fjalli

upp í Drafni*

at Jóiianneskirkju.

Stefnir fór þá norðr í Danmörk, en er hann kom í Danmörk

kvað hann vísu þessa:

Munk-að ek nefna —
ner man ek stefna:

niðrbjúgt er nef

á níöíngi; —
þann^ er Svein konúng

sveik or landi

ok Tryggva sun

á tálar dró^.

Á þeirri vísu þóttist Sigvaldi jarl kenna mark sitt, ok fyri þá

sök lét hann drepa Stefni; svá hefir Ari hinn gamU sagt.

Gizurr-* hinn hvíti bjó í Ilöfða áðr hann gerði bœ í Skála-

holti, ok fœrði þángat bú sitt^. Hann lagði allan hug á at

1) B og útgáfurnar hafa: ^^einu í Drapni", en A hefir skýrt svo sem

hór er.

2) þannig hefir Á og 2?, en xitgáfurnar breyta og lesa jjpeim" ; þannlg

hafa og nokkur handrit Olafa sögu Tryggvasonar (Fornm, s. iii, 20); en

saga Odds múnks i Stokkhólmi (útgáfa Munchs 1853, bls. 50) hefir ^^þann"

einsog hór; svo hafa og handritin i Fagrskinnu, þó útgefendrnir hafi

sett þar ^^þeim".

3) Oddr múnkr hefir snúið þessari vísu á latínu , og er hún prentuð

(nokkuð afbökuð) í útgáfu Munchs , sem Jegar var nefnd , vísa þessi er

þannig

:

Nec nominabo qui Svein regem

pœne monstrabo de terra seduxit

curvus est deorsum et filium Tryggva

nasus in apostata: traxit in dolo.

4) Á byrjar hér nýjan kapítula, og hefir fyrirsögn: ^^Frá Gizuri", en

vér fylgjum hér, einsog áðr, kapítiilaskipting í vitgáfunum.

ft) Húngrvaka segir (í 2. kap.), að Teitr, son Ketilbjarnar hins gamla,

faðir Gizurar hvíta, hafi byggt fyrst bte í Skálaholti; sbr. Biskupa-annála

Jóns prests Egilssonar.
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styrkja kristnina; hann sendi ísleif sun sinn suðr í Saxland,

ok gekk þar í skóla í borg þeirri er Herfurða^ heitir, en er

hann kom til Islands, fékk hann DöUu forvaldsdóttur , ok var

þeirra sun Gizurr, ok Teitr hinn margláti í Plaukadal, ok þor-

valdr. Hér voru fyst útlendir biskupar, ok kendu kenníngar;

en er landsmenn vissu, hversu ágætr klerkr ísleifr var, báðu

landsmenn hann, at hann fœri utan, ok léti vígjast til biskups,

ok þat veílti hann þeim. fá var hann L at aldri, er hann var

til biskups vígðr; þá var Leo nonus papa*^. þá var hann hinn

nesta vetr eptir í Noregi , ok fór síðan til íslands , ok var iiij

vetr ok xx biskup; hann lærði marga ágæta menn, ok lét vígja

til presta, en af þeim urðu síðan ij biskupar: Jón Ögmundar-

sun hinn hœlgi, ok Kolr Yíkverja biskup^. ísleifr biskup and-

aðist í Skálaholti iij. nonas Julii; þat var á drottinsdegi
; þá

hafði hann iiij vetr ok xx biskup verit; þá voru Lxxx vetra

liðnir frá hvaríi Ólafs konúngs Tryggvasunar. Ari hinn fróði

stóð yfir grefti hans xij vetra gamall, er flest hefir sagt frá

þessum tíðindum er hér eru rituð.

Eptir' andlát Islcifs biskups báðu landsmenn Gizur, sun

hans, at hann skyldi vígjast til biskups. Hann fór utan, ok

var vígðr til biskups ij vetrum eptir andlát ísleífs biskups , á

dögum Ólafs konúngs kyrra, Noregs konúngs. J>á var Gre-

gorius septimus papa í llóma. Gizurr var [hinn næsta vetr

1) fyrir nafninu er eyða í Á (og fi) , en í iitgáfunum er sett nafnið

uHerfurða"
,

líklega eptir því sem stendr í Húngrvöku og í Viðbœti

Skarðsárbókar af LandDámu,

2) Leo páfi hinn níundi andaðist 19. April 1054.

») Kolr Yíkverja biskup var skyldr Isleifi biskupi (Landn. v, 12):

Teitr Ketilbjarnarson ens gamla

á MosfeUi í Grímsnesi

Öizur hviti KetilbjÖrn

w I I

Isleifr biskup Kolr

I !

Gizur biskup ^orkcU

Kolr Víkverja biskup.

*) Á byrjar hór nýjan kapitula , meÖ fyrirsögn
; j^Vígðr Gizilrr til

biskups".
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eplir vígslu sína^ íDanmörk, en fór til íslands hit næsta sumar

eptir. En er hann hafði einn vetr á íslandi verit, tók Marki'is

Skeggjasun lögsögu ; hann hefir vitrastr verit lögmanna á Is-

landi, annarr en Skapti. Gizurr biskup var svá.ástsæll af iands-

mönnum, at hverr maðr vildi hans boði ok banni hlýða, en af

ástsæld Gízurar biskups, ok umtölum Sæmundar prests hins

fróða, er beztr klerkr hefir verit á íslandi, ok umráðum Markús

lögsögumanns ok- fleiri höfðíngja, [var þat-^ í lög tekit, at alHr

menn töldu ok virðu fé sitt, ok svörðu eið at rétt vœri, hvárt

sem var í löndum eða lausum aurum, ok gerðu tíund af. l>at

er mikit mark til þess , hversu landsmenn voru lýðnir þeim

manni, er því kom til ieiðar, at allt landit var virt, ok allt fé

þat er á því var, ok lögtekit at svá skyldi vera meðan landit

væri bygt.

13. Gizur-* biskup lagði ok lögá þat, at stóU biskups þess

er á íslandi væri skyldi vera í Skálaholti, ok lagði þar til stóls-

ins landit heima þar, ok mörg önnur auðævi, bæði í landi ok

lausum eyri. En þá er honum þótti sá staðr orðinn svá ríkr

sem hann vildi, þá gaf hann meir en fjórðúng biskupsdóms

síns, til þess at heldr væri ij biskiipsstólar á íslandi en einn,

svá sem Norðiendíngar báðu hann. En hann hafði áðr iátið

telja bændr alla á íslandi, ok voru þá í Austfirðinga fjórðúngi

DCC heil, en í Sunnlendínga fjórðúngi dd , en í Vestfirðínga

fjórðúngi IX C^, en í INorðlendmga fjórðúngi xij, ok voru þeir

eínír taldír, er þíngfarar kaupi áttu at gegna. J>á er Gizurr

biskup' hafði xxv vetr verit biskup, þá tók [Ulfheðinn Gunnars-

1) fra [: liinn nezta vetr eft' vixlv sina, A; liin n'ra vetur epter vixlu

sina, B; með lionum noI<kra vetiir eptir vígslu sína, 5, og er það harðla

xmdarlegt, einlcum þegar orðin ^^i Danmörk" kbma á eptir
, því þá verðr

það ekki skilið öðruvísi, en að Gregorius páfi liinn sjöundi hafi verið með
Gizuri nokkra vetr i Danmörku; Æf- les ; nhinn nœsta vetur epter", en

sleppir óvart orðumun ^^vígslu sína".

2) með þessu orði itOk" cndast skinnbókarbrotið A (Hauksbók),

a) þannig frá l JS; ^^at þat var", J? og S,

4) B hefír fyrirsögn fyrir þessum kapítula : ^^um tiimd", en þó sú fyrir-

sögn hafi staðið í Hauksbók, sem liklegt cr, þá á hún ekki við, þvi frá

tíundargerðjnni er búið að segja rétt á undan ; höfuni vér því sleppt þess-

ari fyrirsögn.

6) þ. e. (íníu hundruð'\
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son^ lögsögii, en Maiiíús var þá andaör. [\n\ tók lögsögu Berg-

þórr Ilrafnsson^; ok hit fysta suniar, er hann sagði lög upp,

• var nýmæli þat gert, at um vetrinn eptir skyldi rita lögin at

Ilafíiða Márssunar, at'* umráði Bergþórs ok annarra vitra manna,

ok skyldu þeir gera nýmæli þau öU, er þeim þætti þau betri

en liin í'ornu lög , ok skyldi þau segja upp hit næsta sumar

eptir, ok þau öli haldast, er meiri lutr manna mælti eigi móti.

I>á var ritaðr Yígslóöi , ok marl annat í lögum, ok lesit upp

um sumarit eptir í lögrettu, ok líkaöi þat öUum vel. ]>íi var

biskup fertogr er hann yar til biskups vígör, en þá er hann

haföi iiij vetr ok xx biskup verit, var Jón vígðr til biskups,

sun Ogmundar ok liorgerðar Egilsdóttur, ITalIssunar af Síðu.

I>á haföi Jön iiij vetr ens setta tigar. Ilann var fystr biskup

at Hólum í Hjaltadal.

Gizurr*^ biskup friðaði sví\ vel landitj at þá urðu engar

stórdeilur með höfðíngjum , en vápuaburðr lagöist mjök niðr.

þá voru ílesíir virðíngamenn læröir ok vígðir til presta, þó at

liöföíngjar væri, svá sem var llallr Teitssun í líaukadal ok Sæ-
niundr hinn fróöi, Magnús þórðarsun í Reykjaholti, Símun Jör-

undarsun í Bæi, Guðmundr sun Brands í íljarðarholti, Ari hinn

fi'óöi, íngimundr Einarssun á Ilólum; KetiII norðr Ijorsteinssuu

á MöðruvöIIum, ok KetiII Guðmundarsun, Jón prestr I>orvarðs-

sun*í, ok margir aðrir, þó ei sé ritaðir. Gizurr biskup lét vígja

r

1) þannig er leiðrétt, eptir Isleridíngabók cap. 10, Sturlúngii, i, 204,

annálum og lögsögumannatölum , en i? og útgáfurnar eptir lienni hafa

uMarkús Úlfhéöinsson" (/í getr þess að nafniö se rángt). Jjetta er

synileg ritviUa, hvort sem hún hefír upphaflega staöiö í Haukshók, eða

hiin er komin upp hjá Jóni presti Erlendssyni, sem ritað hefir Í? ,
og gat

í*að auðvcldlega oröið, af því skrifarinu hefír haft Markús Skeggjason í

luiganum. I líigsögumannatahnu í Uppsala-Eddu hefír nafn Úlfheðins

snúizt svo viö, að hann er kaUaðr þar ^,Gunnar Úlfhóöinsson".

2) þessu frá [ er hœtt hér inní cptir Islendtngabók, Stúrhingu , annál-

inn og lögsögumannatöUun ; enda er og auðsœtt, að hér ' er nokkuð úr

falUð, á því, að Bergþórr cr nefndr rétt á eptir, án þess menn viti hverr
sá. BergJ)órr vœri.

3"* þannig hcfír Ari í Islendíngabók cap. 10; „ok", sem B hefir og

^itgáfurnar, á ekki við, og er líklega misskrifað.

-B hefir hér kapltula skipti, og fyrirsögn : ,,Andlát Gizurar biskups".

1 prestatali því, sem prenfað er í Islendínga sögum (1843), I. B.
^ls. 384, og er frá 1143, eru nefndir nokkrir af J)eim sem hér eru taldir,



30 BISKDPA SÖGUR. Kristní sagRt

þorlák, sim Runólfs J>orleikssunar* , til biskups at sér lifanda;

þá var forlákr ij vetrum meirr en þrítogr. Gizurr biskup and-

aðist í Skálaholti, þá er hann hafði verit hiskup xxx ára ok vj

ár, þat var xxx nátta síðarr en þorlákr biskup var vígðr, þat

var hinn þriðja dag í viku, v. kalend. Junii^. Á því ári and-

aðist Paskalius'* papa, ok Kirjalax Grikkja konúngr, ok Baldvin

Jórsala konúngr, ok Arnalldus patríark í Jerúsalem, ok Philippus

Svía konúngr. hafði ísland verit bygt cc vetra tólfræð*,

annat í heiðni, en annat í kristni; þá var liðit frá holdgan

drottins várs herra Jesu Kristi Mcxviij ár.

14. Á því ári er Gizurr biskup andaðist gerði hallæri mikit

á íslandi; þá kom hríð sú a dymbildögum, at menn máttu eigi

\eita líðir í kirkjum í sumum héruðum fyri norðan land; en

föstudag hinn lánga þá hóf upp knör undir Eyjafjöllum, ok

sneri á lopti, ok kom holfandi niðr, hann var vij rúm ok xx.

Páskadaginn fysta máttu fáir menn tíðir sœkja at taka þjón-

ustu, en sumir urðu úti dauðir. Annat illviðri var^' eptir and-

lát hans þann dag er menn riðu á þíng, þá braut kirkju á

fíngvelh, þá er Haraldr konúngr Sigurðarsun hafði látið höggva

viðinn til. — í>at sumar fóru xxxv skipa út híngat, ok braut

mörg við land, en sum leysti í hafi undir mönnum, enátta ein

komust brott, með þeim er áðr voru hér, ok komust þau engi

fyrir Mikjálsmessu orhafi. Af þeim mannfjölda varð hér hallæri

mikit. }>á er Gizurr biskup andaðist voru þessir mestir höfð-

svosem HaUr Teitsson, Ingimundr Einarsson , KetiU Quðmiindarson og Jón

J»orvarðsson.

i) Landnámab. V, 11 kaUar Runólf J)orláksson, og lœtr pað líklegar
r

eptir nafni biskupsins, en Ari fróði í Islendíngabók kallar hann ^orleiksson,

einsog hór.

a)
J).

e. 28. Maji; ^^iv. cal. Maji" eða 28. Apríl, sem Flateyjarannáll

hefir, er rángt, enda yrði J>að á sunnudag ár 1118, en ekki á þriðjudag;

Húngrvaka segir, að Gizur biskup hafi andazt ,iþ*'^*^J^ ^iku xa nóttum

fyrir Cohnnba messu", — I hinni fornu islenzku ártíðaskrá (Finn. Joh.

Hist. Eccl. Isl. I. B. aptast) er andlát Gizurar biskups fœrt til 28. Mai,

s) þ. e. Paschalis páfi n.

4) þannig er leiðrött i K, en B og S hafa ,^tírœð", sem ekki getr

staðizt; að öðru munar hér nokkuð frá þeirri tölu, sem er í upphafi sög-

unnar, þar sem talið er að Islands byggíng hafi orðiö 874, en aptr á móti

hefði byggíng landsins att að hefjast 878, eptir þvi sem hér er talið.

t) Jetta orð vantar í J?, og er skotið hér iuní.
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íngjar ú íslandi: Ilafliði Márssun norðr, ok synir Ásbjarnar

Arnórssunar í Skagafirði, forgeirr Ilallasun ok Ketill preslr

f>orsteinssun ; enaustr: Gii^urr Einars^sun, Sigmundr forgilssun,

hann andaðist á því ári í Ilúmför; en suðr: llallr Tcitssun,

Skiili Egilssun; en vestr: Styrmir Reinssun, Ilalldórr Egilssun,

þorgils Oddasun% l>órðr Egilssun, fórðr J>orvaldssun í Vatns-

firði. Einúm vetri eptir andlát Gizurar biskups var þorsteinn

Hallvarðssun^ veginn, göfugr maðr, en vetri eptir þat var þíng

fjölmennt. J>au missari hafði svö. mikill manndauðr verit, at

Sæmundr prestr hinn fróði sagði svá á þíngi , at eigi mundi

færri menn hafa andazt af sótt, en þá voru til þíngs komnir.

f>at sumar var þröng mikil at dómum, þá særði þorgils Odda-

sun Hafliða Márssun. {>á varð um ekki mál at lögum dœmt.

f>orgils varð sekr um áverkann, ok sat í sekl um velrinn. J>á

var svá lítill vápnahurðr, at ein var stálhúfa þá á alþingi, ok

reið drjúgum hverr bóndi til þíngs, er þá var á íslandi.

Enn var þat, er iij vetr voru liðnir frá andláti Gizurar

biskups andaðist Jón biskup at ílólum IX. kalend. Maji'*^

Þat sumar reið Hafliði Márssun á þíng með mcc manna, en

þorgils Oddasun með DCC manna. f>eir sættust á þíngi með
því, at þorgils seldiUafliða sjálfdœmi, enhanngerði lx hundr-

að.a vj álna aura vöruvirts feár, lúka í gulli eða brendu silfri eða

sœmiligum gripum, skyldi hann virða sjálfr Hafliði, eða þeir

er hann tœki til. i>at sumar var hann kosinn til biskups Ket-

ill f>orsteinssun af Möðruvöllum , í stað Jóns biskups , ok fór

hann utan þat sumar. Hafliði Márssun átti fyrr fjuríði, dóttur

tórðar Sturlusunar. f>órðr hét sun þeirra, hann átti Sólvöru,

dóttur Ásgríms þorhallssunar. ívarr hét sun þeirra. Hafliði

átti síðarr Rannveigu, dóttur Teits or Haukadal. Sigríðr bét

1) þannig leiðrötl i K, en lí og S liafa Oddzsvn.

2) þannig er hann kallaðr í viðbœtiLandnámabókar og í fiesttim annál-

um, og í Landn. v, 12 er talin œtt hans: HaUkeU, bróðir sammœddr

Ketilbjarnar liins gamla — Hallkell — Hallvarðr — X*orsteinn, ^^cr Einarr

^jaltlendíngr vá"; cn hór í B og útgáfunum er hann nefndr HaUsson.

8) þannig er í sögu Jóns biskups og i viðbœtiLandnámabókar, og stað-

festist það enn framar við það, að Jóns messa Hólabiskups hin síðari, sem
lialdin var á ártíðardag hans, er 23. Apríl; í jff og útgáfunum Btendr;

tMlendis Maji", e. 1. Maí.
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dóttir þeirra, er útti I>órðr í Vatnsfirði; þórðr ok Páli voru

synir þeirra. Valgerðr hét önnur dóttir þeirra Hafliða, hana

átti íngimundr prestr Illugasun* , ok Ornýjar^ , dóltur þorkcls

Geilissunar. Illugi var sun þeirra, er druknaði þá er hann

fíutti .... h'm'* til steinkirkju þeirrar, er hann œllaði at gera

á Breiöabólstað í Vestrhópi.

Rögnvaldr jarl kah var veginn V náttum eptir Maríumessu
r

fyrri, en Olafr konúngr Tryggvasun barðist á Orminuni lánga

nesta dag eptir Maríumessu síðari.

1) líklegt er aö þaö só þessi ^Jngimundr lUugason", sera annálar telja

að sé andaÖr 1150.

2) þannig eptir getgátu, sbr. viÖbœti Landnámab. — Ornv , i?; Ornii,

3) B hefír dálitla cyöu fyrir framan orðið , einsog þar hefði verið eyða

eða ólœsilegir stafir í skinnbókinni.
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ÞÁTTR AF ÞORVALDI VÍÐFÖRLA.

AÐR er nofndr Eilífr örn', við hann er kent eitt hit hæsta .

fjall á Reykjaslrönd í Skagafirði. Eih'fr örn var son Atla, Skíða-

sonar liins gamla, Bárðarsonar [ í Ál^. Eilífr örn átti f)orlaugu,

dóttur Sæmundar eus suöreyska , er nam Sæmundarhlíð
;
þau

áttu iij sonu: hct einn Solmundr, faðir Guðmundar, föður Víga-

Barða ok hræðra hans. Annarr var Atli hinn rammi, hann

átti Ilerdísi, dóttur I>órðar frá Ilöföa; þeirra döttir var forlaug,

er átti Guðmundr lunn ríki á Mööruvöllum. Iiriði sonr Eih'fs

arnar hét Koðran, er hjó at Giljá í Vatnsdal; hann var auðigr

niaðr; kona hans hét Járngerðr; son þeirra hét Ormr, en annarr

þorvaldr. Koðran unni mikit Ormi syni sínum, en forvaldi

h'tið eða ekki, var lionum haldit til vinnu þegar hann mátti sér

nokkut, hann var klæddr lítt ok gjörr í livívetna hornúngr hróður

síns. ilann þjónaði í húsi föður síns, þat er hann var tilskip-

íiðr, með öUum góövilja. I>ann tíma hjó fórdís spákona út á

Skagaslrönd, þar sem síðan heitir at Spákonufelli. Á einu

sumri þá hún heimboð at Koörani at Giljá, þvíat hann var vin

hennar. En er fórdís var at \eizlunni, ok hún sá hverr munr
"var gjörr þeirra bræðra, þá mælti hún tilKoðrans: ^J)at legg ok

til ráðs með þér, at þú sýnir mcira manndóm héðan af þor-

valdi syni þínum, en þú hefir gert hér til, því at ek sé þat með
sannindum, at í'yrir margra luta sakir imui hann verða ágætari

1) Handrit þau seni geíið er lít cptir cru : A. M. folio : 01. Ö3. 54. og

Ö52 ('lio); styttri er sa^an .1 Flateyjarbók (merkt Flb.) og A. M. 02 (folio).

2) þetta er hin nafnkenda Skíöúngaætt , er flest stórmenni i Skaga-

firði og Húnavatnsþíngi eru komin af. Ættin er talín í Landn. ui, 6 eins

bér, nema að þar sem Landn. hefir (^Bárðar sonar í kV^ hafa hand-

>*itin hór (jBárðarsonar jarls'* og ^jBárðarsonar Jarlssonar" og er það hér

leiðrött. Al heitir neðan tn á J>elamörk, og er œtUn sjálfsagt þaðan, og

kend við Skíðu við botninn á Grenmari (sbr. Njálss. Cap. cxiv; Kristnis,

Cap. i).

L B. 3"
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en allir aörir þínir frœndr; en ef þú hofir ú honum lilla olsku

atsinnij þá fá þú honum kaupeyri ok lát haun lausan, efnokkurr

verör til at sjá um með honum meöan hann erúngr". Koöran

sá, at hún taUiði sh'kt af góðvilja, ok sagðist víst mundu fá

honum nokkutsilfr; let liann þá fram einn sjóð ok sýndi henni.

þórdís leit á silfrit ok mælti : ^^ekki skal hann hafa þetta fé,

því at þetta fé heíir þú tekit meö aíU ok ofríki af mönnum í

sakeyri". Ilann bar þá fram annan^ sjóöinn ok bað hana þar á

h'ta; hún gerði svá, ok mælti síðan : ^^elcki tek ek þetta fé fyrir

• hans hönd'\ Koðran spyrr: ,Jival ímnr þú þessu silfri?"— I)órdís

svarar: ,,þessa penínga lieíir þú samandregit fyrir ágirndar sakir

í iandökyldum ok Ijárleigum meiruni en rétlligt er; fyrir því

heyrir sh'kt fé þeim manni eigi til meðferðar, er bæöi mun verða

réttlátr ok mildr. Síðan sýndi Koöran lienni digran fésjóð, ok

var fullr af silfri; vá l>órdjs þar af iij merkr til hauda l>orvaldi,

en fékk Koörani aptr þat er meira var. I>á mælti Koöran

:

^jyrir hví vildir þú taka heldr af þessum peníngum fyrir liönd

sonar mms, en af liinum, sem ek færöa þér furr?"— Ilún svarar:

^J)ví at þú licfir at þessum vel komixt, er þú hcfir tekit í

arf eptir föður þinn". Eptir þat fór þórdís brottu frá veizi-

unni, meö sæmiligum gjöfum ok vináttu Koðrans; hafði hún

forvald licim með sér til Spákonufclls, var liann með henni

um hríð vel haldinn at klæðuni ok öðrum lutum, þcim er hann

þurfti, ok þroskaðist mikit. En er liann var vel frumvaxti, fór

hann utan at ráöi þórdísar; létti liann ekki furr en hann kom

fram í Danmerku : þar fann liann Svein, er kahaör var tjúgu-

skegg. Sveinn var h'tillar ætLar í móðurkyn, en liann síigöist

vera sonr llarakls Gormssonar Danakonúngs. Sveinn varð ekki

ilendr í þann tíma í Danmerk, því at Ilaraldr konúngr vildi ekki

gángavið faðerni lians ; iá haun þá löngum í liernaði, ok var kall-

aðr konúngr af liösmönnum, sem víkínga siðr var. En er J>orvaldr

kom á fund Sveins, tók hann vcl viö honum, ok geröist J>orvaklr

hans maðr ok var með homun nokkur sumur í hernaði fyri vestan

haf. J>orvaldr liaí'öi eigi lengi vcrit með Sveini konúngi, áðr

konúngr viröi hann umfram aðra menn ok alla sína vini, því

at I>orvaldr var mikill ráðagerðarniaðr, öllum auðsær at dygð

ok skynsemd, styrkr at aíli ok Imgaðr vel, vígkænu ok snarpr í

í) Hér vanta átta blöö í 53, og vantar þar því aUan þáttinn nema
upphafið.
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orrosluin, mildr ok urlyndr af peníngum, ok rcyndr at fullkomnum

trúleik ok iítillætis þjónostu, hugþekkr ok ástúðigr ðllum liðs-

mönnum, ok cigi úmakliga, því at þá enn heiöinn sýndi hann

rettlæti umfram liátt annarra heiðinna manna, svá at lutskipli

þat allt, er hann fckk í hernaði, veitti liann þurfandum ok til

útlausnar hertcknum mönnum, ok hjálpaði mörgum, þeim er

meinstaddir voru; en ef honum hlotnuðust hertcknir meim, sendi

hann þá aptr til feðra sinna eðr frænda, svá sem hina, er hann

liafði mcð peníngum út leyst. Nú því at hann var fræknari í

orrostum en aðrir liðsmenn, þá geröu þcir lögtekit, at hann

skyldi hafa kostgrip af hvcrri tckju; en haim neytti svá þeirrar

frumtignar, at hann keyri ríkra mannasonu, eðr þáhiti aðra, cr

þeim var mest eptirsjá at, er látiö liöfðu, en hans feiugum þætti

minnst fyrir at gefa upp, ok sendi síðan þeim er átt höfðu;

þar fyrir elskaðu hann jaíhvcl þeir, cr fyrir ránum vurðu af

Sveins mönnurn, ok víðfrægðu lof hans góðleiKa; þaðan affrelsti

haun auðveldliga sína menn, þó at gripnir vyrði af sínum úvin-

um, ok eigi síör en um sjálfan Sveiu kouúug. Svá har til, at

einn tíma er Sveinu herjaöi á Bretland, ok í furstu vann hann sigr

ok fékk mikit herfáng, cn cr hann sótti lángt á land upp frá

skipunum, þá kom á móti homun svá mikit riddara lið, at hami

luifði cnga viðtöku; varð Svcinn konúngr þar fánginn, bundinn

ok kastað inji, ok meö honum l>orvaldr Koöransson ok margir

íiðrir göfgir mcnn ok mikils virðir. A næsta degi kom cinn

Hkr hertogi til myrkvaslofu mcö niikhi liði , at taka i>orvaId út

af dýllizu, því at litlu áðr hafði hann hertckna sonu þessa

sama hcrtoga leyst, ok sent heim frjálsa til fööur síns. Her-

toginn bað ])orvaId nt gánga og fara frjálsan ábrott. J^orvaldr

sór um, at haun skyldi fyrir engan mun þaðan lífs fara, nema
Sveinn konungr veri útlcystr ok frclstr mcö öllum sínum mönn-
um. llertogiun gcrðiþctta þegar fyrir hans skyld, sem Sveinn

konúngr váttaði síöan, þá er hann sat at einni ágælri veizlu

^iieð tvcini konúuguni öörum. Ok er sendíjigar komu inn, mælti

^Uíu dróttscti: sagði , at eigi nnmdi vcj'ða síðan einn skutiU

svá vcgliga skipaör sem þá, er iij svá voldugir konúngar snæddu

einum diski. þá svarar Svcinn konúngr bi'osandi: ^jinna

ek þann útleudan bóndason, at einn hol'iv með ser, ef rett

vn'ðíng er á höfð, í engan staö minna göfuglcik ok sómasemð
en vér alliriij konúngar". Nú varö afþessugleði mikil í huil-
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inni, ok spurðu hlæjandi allir: hvar eða hvíh'kr þessi maðr

veri, er hann segir svá mikla frægö af? — llann svarar: ^Jicssi

niaðr, er ek tala her tii, er svá vitr sem spökum kom'mgi hæfði

at vera, styrkr ok hugdjarfr sem liinn öruggasti berserkr, svá

siðugr ok góðháttaðr sem hinn siðugasti spekíngr'\ Sagði hann

síðan af forvaldi þenna aiburð, sem nú var ritaðr, er hann frelsti

konúnginn fyrir sína vinsæld ok fyrir marga ágœta kiti ok lof-

samliga.

2. í>essu næst sem forvaldr hafði farit víða um lönd,

lók hann trú rétta ok var skírðr af saxlenzkum biskupi, þeim

er Friðrekr hét, ok eptir þat bað l»ann Friðrek biskup með öUu

kostgæfi, at hann mundi fara til ísiands með honum, at prédika

guðs eyrendi, ok leita at snúa til guðs föður hans ok móður,

ok öðrum náfrendum hans. Biskup játaði því gjarna, ok fór

til íslands síðan, ok greiddist vel þeirra ferð. Koðran tók vel

við syni sínum ; voru þeir {íorvaldr ok biskup hinn fursta vetr

at Giljá með Koðrani við þrettánda mann ; tók þorvaldr þegar

at boða guðs eyrendi frændum sínum, ok þeim öUum er hann

kómu at linna, því at biskupi var úkunnig túnga landsmanna,

ok snerust nokkurir menn til réttrar trúar fyrir orð þorvalds á

þeim vetri. En nú skal furst segja, hversu hann leiddi til sanns

átrúnaðar fööur sinn ok hans heimamenn. Á nokkurri hátíð,

þá er Friðrekr biskup meö sínum klerkum framdi tíöagjörö ok

guðhgt embætti, var Koöran ner staddr, meirr sakir forvitni en

hann ætlaöi sér at samþykkja at sinni þeirra siðferöi. En er

hann heyrði klokknahljóð ok fagran kierka saung ok kendi sætan

reykelsis ilm, en sá biskup vegligum skrúöa skrýddan, ok alla

þá, er honum þjónuðu, klædda hvítum kheðum með björtu yíir-

bragði, ok þar með birti mikla um allt húsit af fögru vaxkcrta

Ijósi, ok aðra þá luti sem til heyröu því hátíöar lialdi, þá þókn-

aðust honum allir þessir hitir hckh' vel. En á þeim sama degi

kom hann at forvaldi syni sínum og maVUi: ^ju'i hefi ck séð

ok nokkut huglcidt, hversu alvörusamliga þjónoslu þcr vcitiö

guði yðrum, en þó, eptir því sem mér skilja[stl, cru mjök sundr-

leitir siðir várir, því at mér sýnist at guð yðvarr mon gleðjast

af Ijósi því, er várir guðar hræðast; cn ef svá cr sem ek ætia,

þá er þessi maðr, sem þú kallar biskup yðvarn, spámaörþinn,

því at ek veit at þú nemr at honum alia þá luti, er þú boðar

oss af guðs þíns hálfu; en ek á mér annan spámann, þann
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er mér veitir mikla nytscmd ; hann segir mer fyrir marga iivorðna

luti, hann varöveitir kvikí'ö mitt, ok minnir mik á hvat ek skal

fram fara, eör livat ek skal varast, ok fyrir því á ek mikit traust

unclir honum, ok hefi ek hann dýrðkut lánga æfi, en misþokk-

ast þú honum mjök ok svá spámaðr þinn, ok siðferði ykkart,

ok afíetr hann mik at veita ykkr nokkura viðsæmíng, ok einna

mest at taka ykkarn sið". þorvaldr mælti : ^^hvar hyggir spámaðr

þinn"?— Koöran svarar : ^Jiér býr Jiann skamt frá hæ mínum í

einum mikhim steini ok vegligum". J>orvaldr spur hversu lengi

hann hefði þar húit. Koðran segir hann þar byggt hafa hinga

æíi. — ^;þá man ek", segir þorvaldr, ,,setja hér til máldaga með
okkr, faðir: þú kallar þinn spámann mjök styrkan, ok segir þik á

honum hafa mikit traust, en biskup, er þú kallar minn spámann,

er auðgætligr ok ekki ailmikill, en ef hann má, fyrir krapt himna-

guðs, þess er vér trúum á, reka hrottu spámann þinn af svá

styrku herbergi, þá er rétt at þú fyrirlátir hann, ok snúist til

þess hins styrkasta guðs, skapara þíns, sem er at sönnu guð

ok engi styrkleikr má sigra; hann byggir í eilífu Ijósi, þángat

er luum leiðir alla á sik trúandi, ok sér trúliga þjónandi, atþeir

Uíi þar með honum í óumræðiligri sælu utan enda; ok efþú vili

snúast til hins háleita himnakonúngs, þá mátt þú skjótt skilja,

at þessi, er þik afletr at trúa á liann, er þinn fullkominn svikari,

ok hann girnist at draga þik með sér frá' eilífu Ijósi til úendi-

iigra myrkra; en ef þér sýnist sem hann geri þér nokkura

góða luti, þá gerir hann þat alU til þess, at hann megi því auð-

veldligar þik fá svikii, ef þú trúu' hann þér góðan ok nauðsyn-

ligan". Koðran svarar: ^^auðséð er mér þat, at sundrleit er skiln-

íng ykkur hiskups ok hans, ok eigi síðr skil ekþat, atmeð kappi

miklu fyigja livárir sínu niáli; ok alla þá luti, sem þit segit af

honum, slíkt liit sama ílytr hann af ykkr; cn hvat þarf hér at

tala mart um: þessi máldagi, sem þú heíir á sett, mau prófa

sannindi". i>orvaidr varð glaðr við ræðu föður síns, ok sagði

l>iskupi allan þenna málavöxt ok samtal þeirra. Á næsta degi

eptir vígði biskup vatn, fór síðan með bænum ok sálmasöng,

ok dreifði vatninu umhverlis steininn, ok svá steypti hann því

yfir ofan, at allr varð vátr steinninn. Um nóttina eptir kom
spámaðr Koörans at honum í svefni, ok með daprligri ásjónu

ok skjálftafullr, sem afhrezlu, ok mælti til Koðrans: ,^ilia hefir

^ú gert, er þú hauöt híngat mönnum þeim, er á svikum sitja
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við þik, svá al, þeir leita at reka inik brottu af Lústað míuiim,

því at þeir steyptu vellanda vatui yíir mitt herberf,^, svá at börn

mín þola eigi litla kvöl af þeim brennandi dropum, er inna|n]

renna um þekjuna; en þó at sh'kt skaði sjálfan mik eigi mjök,

þá er allt at einu þúngt at heyra þyt smábarna, er þau æpa af

bruna". En at morní komanda sagði Koðnm syni sínum eptir

spyrjanda þessa alla iuti. þorvaldr gluddist við, ok eggjaði bisk-

up , at hann skyldi halda fram uppteknu efni. IWskup fór

til steinsins með sína menn , ok gerði allt sem furra dag, ok

bað aimáttkan guð kostgæfliga, at hann ræki fjandann á brottu

ok leiddi manniun lil iijálpar. Á næstu nótt eptir sýndist sá

enn flærðarfulli spámaðr Koðrani mjök gagnstaðligr
,

því sem

furr var hann vanr at birtast honum með björlu ok bh'ðligu

yíirliti ok ágætliga búinn, en nú var hann í svörtum ok herfi-

ligum skinnstakki, dökkr ok illiligr í ásjónu , ok mælti svá til

bónda með sorgfuhri ok skjálfandi raust: ,,þessir menn stunda

fast á at ræna okkr báða okkrum gæðum ok nytsemdum, er

þeir viija elta mik á brottu af minni eiginligri erfð , en svipta

þik várri elskuligri umhyggju ok franisýniligum forspám ; nú

gjör þú svá mannliga, at þú rek þá brottu, svá at vit þarfn-

imst eigi alla góða luti fyrir þeirra údygð
,

því at aldri skal

ek flýja, en þó er þúngt at þola lengr allar þeirra iilgerðir ok

úhægindi". AUa þessa luti, ok marga aðra, er sá fjandi hafði

talit fyrir Koðrani, sagöi hann syni sínum uni morgininn.

Kiskup fór til steinsins hinn þriðja dag, með þvi móti semfurr;

en sá hinn illgjarni andi sýndist bónda um nóttina eptir hit

þriðja sinn með hryggiligu yfirbragði, ok bar upp fyrir hanu

þessháttar kvein með snöktandi röddu, ok segir svá: ,,þessi vándr

svikari, biskup kristinna manna, heíir afsett mik allri minni eign,

herbergi mniu hefir hann spillt, steypt yfir mik vellanda vatni,

vætt klæði mín, riíit ok únýlt með öllu, en mér ok mínu hyski

hefir hann veittbótlausan bruna, ok hér með rekit uiik nauögan

lángt í brott í auðn ok útlegð. J\ú hljótum vit at skiija ba^ði sam-

vistu ok vinfengi, ok gerist þelta alit af einu saman þínu dygð-

arleysi. Hugsa þú nú, hverr þitt góz man liéðan af varðveita

svá dyggiliga, sem ek heíi áðr varðveitt. þú kallast maðr rétt-

átr ok trúlyndr, en þú lieflr öinbunat mér illu gott". J)á svarar

Koðran: ^^ek hefi þik dýrkat svá sem nytsamligan ok styrkan

guð, meðan ek var úvitandi ens sanna, en nú, með því at ek hefir
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peynt þik flærðarlullan ok mjök úmeginn, þá er mér nú rétt ok

utan allan glæp at fyrirláta þik, cn flýja undir skjól þess guð-

dóms, er miklu er betri ok styrkari en þú".— Yið þetta skildu

þeir, með stygö en engum blíöskap. því riæst var skírör Koðran

bóndi, ok kona lians Járngerðr, ok aðrir heimamcnn, utan Ormr

son hans vildi cigi skírast láta þat sinn'.

3. Um várit eptir ioru þeir biskup ok þorvaldr vestr til

Víðidals meö lið sitt, ok settu bú saman at Lækjamóti, ok bjöggu

þar iiij vetr, ok fóru [á^ þeim árum víða um ísland at prédika

guðs orð, Á enum fyrstum^ misserum er þeir voru at Lækja-

móti bað þorvaldr til handa sér konu þcirrar er Yigdís hél,

hún var dóttir Ólufs, er bjó at Ilaukagih í Yatnsdal. En er þeir

biökup ok þorvaldr komu til veiz-luunar, var þar fyrir fjöldi boös-

manna heiöinna. {>ar var mikill skáli , sem þá var víða siör

tii"*, ok féll einn lítiU lækr um þvcr[an] skálann ok búit um vel.

En þeir hvárigir vildu öðrum samneyta, kristnirmenn ok heiðnir;

þá var þat ráö tekit, at Ijaldat var um þvcran skálann í milli

þeirra, þar sem lækrinn var; skyldi biskup vera fram í skálann

meö kristna menn, en heiöíngjar fyrir innan tjaldit. At því

sama brúölaupi voru með öörum heiönum mönnum ij breör,

lunir rammastu berserkir ok mjök íjölkuunigir ; hét hvárrtveggi

Haukr ; en því at þeir stóðu með öllu aili cinna mest í móti

1) Mb. og 62 hata í staö þeasara tveggja fyrstu kapítula : Maðr er

nefndr Eilifr örn, hann var son Atla Skíðasonar, 'Bárðarsonar; son Eilífs

arnar var Atli hinn raninii, hann átti Herdísi, ílóttur J)órðar frá Höfða;

annarr Síilniundr, faðir Guðniundar, fuður Vlga-Barða
;

þriði son Eiiifs

arnar hét Koðran, hann bjó atGiljá i Vatnsdal. Jánigcrðr hét kona hans,

þeirro synir voru þeir Ornir ok J»orvaIdr hinn víðfurli ; hann fæddist upp

nieð Jíórdisi spákonu, hún gerði vcl til lians ; en cr hnnn var roskinn fór

liíinn utan, ok var virðr vel hvar sem hann kom; hann fór víða um heini,

ok vann mikit til frægðar. Jsessi J)orvaldr kom fram i Saxlaudi , ok var

þar skírðr af biskupi þeim er Friðrckr het; þann sama biskup flulti Jjor-

valdr til Islands moð sér at flytja þar guðs erendi; voru þeir at Giljá eiim

vetr, var þá Koðran skírðr, faðir Jiorvalds, með lutsfreyju sinni ok heima-

niOnnum , uían Ormr son hans vildi cigi skírast láta í þanu tíma , en þó

fór þat fram, þá er guð vildi, sem síðar muu sagt verða.

2) hér byrjar 51, eu á þeim tveim blOðum sem vanta hefir staöið upp-

^af þáttavins. XJOtta handrit cv ovövótt scm Gl.

s) „síðustum" Flb., og er það rángt.

i) á þessu má sjá, aö sagau cr nokkuð soiut rituð, sbr. orðin : (^sem

í þuun tíma var títt", hör fyrir aptan.
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réttri trá, ok kostgæfðu afc eyða krisliligu siðlæli, þá buðu þeir

biskupi, eí' haun hefði þorau tii eðr nokkut traust á guði síu-

um, at hanu skyldi reyna við þá íþróttir, þær sem þeir voru

vanir at fremja , at vaða loganda eld með herum i'ótum , eðr

láta fallust á vápn, svá at þá skaðaði ekki. En biskup, treystaudi

á guðs miskun, neitaði cigi, voru þá gjörvir eldar stórir eptir

endilöngum skálanum, sem í þann tíma var títt, at drekka öl

við eld. Biskup skrýddist öllum biskupsskrúða, ok vígði vatn,

gekk J)á at eldinum svá búinn, hafði mítr á höfði ok bagal í

hendi; hann vígði eldinn ok dreifði valninu yíir. 1>yí næ.st

gengu inn þessir tveir berserkir, grimmliga grcnjandi, bitu í skjaldar

rendr ok höfðu her sverð í höndum, ætluðu nú at vaða eldinn;

en þá bar skjótara at fram en þeir ætluðu, ok drápu fótum í

eldstokkana, svá at þeir féllu báðir áfram , en eldinn lagði at

þeim ok brendi þá á lítilli stundu með svá mikilli ákefð at

þeir voru þaðan dauðir dregnir. þeir voru færðir upp með
gilinu ok grafnir þar, því hcitir þat síðan Haukagil. Friðrekr

biskup gcröi fyrir sér krossmark ok gekk á eldiun miöjan ok svá

fram eptir endilöngum skálanum, en logann lagði tvá vegafrá hon-

um, sem vindr blési, ok því síðr kendi haun meinsamligs hita af

eldinum, at eigi með nokkuru móti sviðnaöu hinar minustu trefr á

skrúða haus. Snerust þá rnargir til guðs, er sá þetta liit háleita

stórtákn. [þenna atburð segir Gunnlaugr múnkr at hann heyrði

segja* sannorðan mann, Glúm forgilssou, en Gh'uur haföi numit at

þeim raamii er hét Aruórr, ok \ar Avndísarson. Olafr at Ilaukagili

gerði síðan kirkju á bæ sínum, en I>orvaldr fékk honum viöiun til^.

i. J>eir biskup ok J^orvaldr iögðu á alla stund með hinu

mesta kostgæíi at leiða sem llesta menn guði til handa, eigi

at eins þar í næstum sveitum , heldr ioru þeir viða um ísland

at boða orð guðs. þeir kómu vcstr í ilvamm [í JJreiðafjarðar-

dölum um alþmgi^. l>órarinn bóndi var eigi heima, en Friðgerðr

1) á þessu og ýmsu Öðru niæ.tti ráða, seiii Gunnlaugr múnkr vœri höf-

undr þessarar sOgu ,
og þykir mart bentia til þcss. A þcssum stað

licfir að líkindum staðið : (,þenna atburð lieyrðum vór segja" o.s.frv,, og

orðunum að eins vikið við, sem opt er títt, af þeim er síðan liefir Jiand-

leikið síigima.

2) frá [ vantar í l''lb.

b) frá [: þar l)jú Jjórarinn nef, son Jjúrðar geUis, haiiu átti Friðgcrði,

dóttur Höfða-|»órðar. Flb. og 62.
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húsfreyja, dóttir fórðar frá Ilöfða, tók vel við þeim í furstu.

þorvaldr taldi þar trú fyrir niönnunij en Friðgerðr blótaði meðan
mm, ok lieyrði hvárt þeirra annars orð. Friðgerðr svaraði orð-

um |>orvalds fú, ok þó illa, en Skeggi, son ljeirra|>órarins, hafði
r

> spotti orð í»orvalds. |»ar um orti i>orvaldr vísu þessa:

Fór ek með dóm enn dýra,

drengr hlýddi mer engi,

gátum [hríngs frá hreyti

hróðr varhgu góðan*;

en með [enga svinnu^

aldin rýgr við'"* skaldi,

þá greypi-» guö gyðju,

gaU of^' heiönum stalh.

Ekki er þess getið, at nokkurir menn í Vestfirðínga fjórðiingi

kristnaðist af þeirra orðum; en norðr í sveitum, er þeir fóru

þar yfir, tóku rétta trú nokkurlr göfgir menn: Önundr í Ileykja-

dal, sonr {>orgils Grenjaðarsonar , ok lllenni af Saurbæ í Eyja-

hrði ok l>orvarðr í Ási við Iljaltadal; [bróðir J^orvarðs hét Arn-

geirr ok annarr þórðr; hann var son Spak-Böðvars Ondótts sonar

ii^ndnámamanns , er bjó í Yiðvík^. þessir ok enn ileiri menn
vorðu fullkomliga kristnir í Norðlendínga fjórðúngi, en þeir voru

naargir, þó at þá léti eigi skírast at sinni, at trúöu Kristi ok

fyrirlétu skurðgoða blót ok allan heiðinn sið, ok vildu eigi gjalda

hoflolla. Fyrir þat reiddust heiðíngjar Friöreki biskupi, ok lögðu

íjandskap á alla þá, er honum samþyktu. þorvarðr Spak-Böð-

varsson lét gera kirkjii á bæ sínum í Ási, ok hafði með sér

prest, er biskup fékk lionum, at sýngja sér tíöir, ok veita honum

guðliga þjónostu. Við þat varð mjög reiðr Kiaufi, son þorvalds

Ilefssonar frá Barði í Fijótum. Klauíi var mikilshátlar maör;

liann fór lil fundar við bræðr |>orvarös, Arngeir ok t>órð, þess

eyrendis, at Juuiu bauð þeiin kost á, hvárt þeir vildi heldr drepa

presiinn eðr brenna kirkjuna. Arngeirr svarar : ^jet ek þik þess,

ok svá livern annan minn vin, at drepa prestinn, því at forvarðr

hróðir minn hefir fyrrum grimmliga hefnt smærri meingeröa, cn

^k get cú lionum þiki þessi, en liins vil ek eggja, at þú brennir

1) frá [: háð af hrcyU, hlautteins (hræteiris, rib.) goÖa sveini. Kristui

«aga og: Flb., og: er róttara.

2) frá
[: ógnar sennii, Flb. 3) at, Flb. i) kreppi , Flb.

or, Flb. 0) frá [ vantiir i Fib. og G2.
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kirkjuna. Ekki vildi I>órðr samþykkja þeim at þessu ráði. Litlu

síðarr íorKlauft lil um nótt viö tíundamann at brenna kirkjuna

;

en er þeir nálgaðust ok gengu í kirkjugarðinn, kendu þeir ákaf-

ligan hita ok sá mikla gneistallaug út í glugga kirkjimnar;

fóru þeír brottu við þat, at þeim þótti kirkjan full af eldi. Annan

líma fór Arngeirr til við marga menn, ok aítlaði at brenna þessa

sömu kirkju; en er þeir höfðubrotið upp hurðina, ætlaði hann

at tendra eld á gólfinu við þurran fjalirapa; en því at eigi log-

aði svá skjótt sem hann vildij þá iagðist hann inn yfir þreskj-

öldinn ok œtlaði at blása at, er gióðin var nóg, en eigi vildi

festa í viðinum
; þá kom ör, ok stóð föst í kirkjugólfmu rétt

við höfut honum, ok þegar kom önnur, sú nísti klæði hans við

gólflt, svá at örin llaug í millum síðu hans ok skyrtunnar, er

hann var í; hann Ijóp þá upp hart ok mæiti: ,,svá tlaug þessi

örin nær síðu minni, at ek em ráðinn í at bíða eigi hér hinnar

þriðju". Nú hh'fði guð svá húsi sínu. Fór Arngeirr á brottu með

sína menn, ok ieituðu heiðíngjar eigi optarr at brenna þá kirkju'

.

J)essi kirkja var gjör xvj árum furr en kristai var lögtekín á

íslandi, len hún stóð svá at ekki var at gert^.

5. Eitt'* sumar á alþíngi taldi þorvaldr Koöransson trú

eptir bæn biskups opinberHga fyrir öllum lýð ; en er hann hafði

fram borit með mikilli snild niörg ok sönn stórniei'ki almáttigs

guðs, þá svarar furstr kynslórr niaðr ok göfugr, þó at heiðinn

veri ok grimmr: lléðinn frá Svalbarði af Eyjafjarðarströnd, sonr

þorbjarnar Skagasonar
,

Skoptasonar. Iléöinn átti Ragneiði,

stjúpdóttur ok bróöardóttur Eyjólfs Yalgerðarsonar. lléðinnmælti

i) alla þcssa sögu xun þá Klaula vantar i Ylb.

a) orðiinum frá [ sl. Vlh. — þetta hcfir án efa upphafíega verið þannig

orðað: ,,en hún stendr svá at ekki er at gert", því þáttrþessi hefir verlð

saminn iiieðan kirkjan stóö; en sá seiu ritað liefír skinnbókina Gl hefir breytt

orðiinum svo, að nú eru þau ógreinileg.

a) 61 hefir eyðu fyrir upphafsstafnum ; 54 hefir „þitt", og er far fvi

settr rángr upphafsstafr framanvið oröið ; réttast er í Flb. og 62: ^Jiit

næsta sumar"; timatalið í sögunni verÖr því þannig : 981 komu {>cir út

og voru 1 vctr á Giljá (982), en 1 á Lækjauiótl (983-98G) ; á hínum

fyrstu misserum sem þeir voni þar var brúökaupið á llaukagili (982);

næsta sumar \\m aljjíngi fór f>orvaldr vestr í Ilvamm (983); næsta sumar

J)ar eptir fóru pcir til al|)íngis (981J ;
pað sumar hafði Jiorkcll máni sið-

ast lögsögu. Næsta sumar fóru þeir til vorþíngs á Hcgranesi (985) ^ eu

næsta sumar utan (980; sbr. Timat. 1 ísl. s. bls. 430).
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mart illt viö þorvald, ok guðlastaöi mjök í móti lieilagri trú;

ok svá gat lianii nieð sinni illgirnd um talit fyrir fólkinu, at

^»gi maðr lagði trúnat á þat er J)orvaldr liafði sagt, heldr tók

þíiðan af svá nijök at vaxa illviljafull ofsókn ok halr heiöíngja

'^íð þá biskup okþorvald', at þeir gáfu skáldum fe tii at yrkja

níð um þá. f>ar er þetta í:

Heflr börn borit

biskup níu,

þeirra er allra

þorvaldr faðir.

Fyrir þat drap þorvaldr tvá þá er ort höfðu kvæðit, en biskup

þoldi allar meingerðir nieö hinni mestu hógverl; en er þorvaldr

hafði drepit skáldiu, fór liann til biskups, al segja honum hvat

hann haföi gert; biskup sat inni ok sá á bók; ok áðr þorvaldr

gekk inn , kómu Iveir blóödropar á bókiua fyrir biskup; skildi

biskup þegar, at þat var nokkur fyrirbendíng ; en er þorvaldr

kom inn til Iians, mælti biskup: ^^annallivárt befir þú framit

manndráp, ellahefirþú þal í hug þér'\ þorvaldr segir þá hvat

bann huföi gert. liisknp niuílti: ,Jiví fórt þú svá nieö?"— þorvaldr

svarar: ^,ek þoUUicigi er þeir kulluðu okkr raga". Biskup mælti:

uþat var lítil þolraun, þóat þeir lygi þat, at þú ættir börn, en

þú hefir fert orð þeirra á verra veg, þvi at vel mætta ek bera

börn þín, ef þú aíttir nokkur; eigi skyldi kristinn maðr sjálfr

leita at hefna sín, þó at hann veri hatrliga smáðr, heldr þola

íyrir guðs sakir brigxli ok meingerðir".

6. Nú þó at þeir þyldi mörg vandreði af vándum mönn-
um, þá lettu þeir eigi því heldr af at fara um sveitir ok boða

gnðs erendi. þeir kómu út í Laxárdal ok dvöldust nm hríð

undir Eihí'si'elH hjá Atla enum ramma, föðurbróður þorvalds;

var Atli þA skírðr með heinianienu sína, ok margir aörir menn,

er þeir kómu til, því at heilags anda miskun nálgaðist af orðum

þeirra. þá ílang fræði af biskupi, með guðs gjöf, í eyru einum

•'^másveini v vetra gömlum, er het higimnndr, sonr Uafrs í Goð-

^sili; hann var at fóstri á lleykjaströnd. higinunidr kom at

'^áli einu dag við smalamann fóslra síns, ok bað haun fylgja

sér leyniliga til Eilífsfjalls, at sjá biskupinu; þetta veitti sauða-

i) Hiö næsta sumar á alþíngi talaði Jiorvaldr Koðransson tni fyrir

mönnum, en heiðíngjar œptu i móti, ok sýnclu svíl mikinn fjandskap. Flb.

G2, í stað þess sem hér er frá upphafi 5. kapitula.
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maðrinn lionum. þeir fóru yfir Kjartansgjíi ok vestr yflr fjallit

til Laxárdals. En þegar er þeir kómu til bæjar Atla at Eilífs-

ffilli, þá tók sveinninn at biðja at hann veri skírðr. Atli tók í

hönd sveininum ok leiddi hann fyrir biskup, svú segjandi: ,,sveinn

þessi er son göfugs manns, ok þó heiðins, en sveinninn beiðir

skírnar utan ráö ok vitorö fööur síns ok fóstra ; nú sjá fyrir

hvat at er geranda
,

því at vís ván er at livárumtveggja þeirra

man mjök mislíka ef hann er skírðr". Biskup svarar hlæjandi:

^^sannh"ga", segir Jiann, ,^er úngum smásveini eigi neitanda svá

hoilagt embætti, aUra helzt er hann heíir lieilsamhgra skihiíng

á sínu ráði, en frændr lians rosknir. Síðan skírði biskup Ingi-

mund ok kendi honum, áðr hann fór í hrott, hvat honum var

einna skyldast at varðveita meðr kristninni.

7. Svá er sagt, at Friðrekr biskup hafi skírt þann mann

er hét Máni, ok fyrir því at hann hélt helga trú með mörgum

manndygðum ok góðliíhaði, var hann kalUiðr Máni enn kristni;

hann bjó í IJoUi á Kóigumýrum; hann gerði þarkirkju; í þeirri

kirkju þjónaði hann guöi bæði nætr ok daga með helgum bænum
ok ölmosugerðum, er hann veitti margliáttaðar fátækum mönn-

um. Ilann átti veiöistöö í á þeirri, er þaðan var skammt í brottu,

þar sem enn í dag heitir af hans nafni Mánafors, því atánokk-

urum tíma, þá er hallœri var mikit ok sultr, hafði hann ekki

til at fæöa húngraða; þá fór hann til árinnar ok hafði þar nóga

laxveiði í hylnum undir forsinum
;
þessa laxveiði gaf hann undir

kirkjuna í llolti , ok segir Gunnlaugr múnkr, at sú veiðr hafi

þar jafnan síöan til legit. Hjá þeirri kirkju sér enn merki, at

hann hefir byggt svá sem einsetumaðr, því at svá sem hann var

fjarlægr flestum mönnum þann tíma í hugskotinu, svá vildi

hann ok at líkamligri samvistu firrast alþýðu þys
,

því at við

kirkjugarðinn sér* at v^rit liefir garðhverfa nokkur, er seg-

ist at hann hafi vunnit á heyverk á sumrum til þess at fóðra

við eina kú, þá er hann fæddist við, því at hann viidi afla sér

atvinmi með erfiði eiginligra handa, heidr en samneyta heið-

íngjum, þeim er hann hataðu, ok lieitir þar síðan^ Mánagerði^.

i) þetta cr eitt með öðni sunniin fyrir, at sagan se ritin fyrir norðan

og af gagnkunnigum manni þar í liéraði er sagan gjörðist.

t) Mánatóptir eða, b. v. 54.

3) báða þeíjsa kapitula, G. og 7., vautar í Flb. og 62.



Pííttr af forvald; BISKUPA SÖGUR 47

8. En at segja fált aí' mörgum meingerðum ok ofsókn-

um, er heiðnir menu veiltu Friðreki biskupi ok I>orvaldi fyrir

boðan réttrar Irúar: þá l)ar svá lil, at þeir vildu ríða til várþíngs

íHegranes'
; en er þeir nálguðust þíugstöðina, þá Ijóp upp allr

múgr lieiðiuna manna, ok runnu í móti þeim með miklu ópi ; sumir

börðu grjóti, sumir skóku at þeim vápn ok skjöldu með harki ok

háreysti, háðu guðin steypa sínum úviuum, ok var engi ván at

þeir mœtti koma á þíngit. mælti hiskup : ,,nú kemr þat fram,

er móður mína dreymði forðum daga: at hún þóttist finna vargs-

hár í höfði mér, því al nú eru vér gjörvir rækir, ok reknir sem
skœðir vargar með hræðiligu ópi ok sturjöld". Eptir þat fóru þeir

biskup heim íil Lækjamóts, ok dvöldust þar um sumaril. Á því

sama sumri, eptir alþíngi, sömnuöu nokkurir heiðnir höfðíngjar

liöi, svá at þeir höföu CC manna tólfræð; þeir ætlaðu tilLækja-

móts, at hrenna biskup inni ok allt lið hans. En er þeir áttu

skamt til bæjar at Lækjamóti, þá stigu þeir af liestum sínum

ok œtlaðu at æja, sem þeir gerðu; en í því er þeir voru á

bak komnir, flugu hjá þeim fuglar margir váveifliga; við þat

fældust hestar þeirra, ok vurðu svá óðir, at þeir féilu allir ofan

er á hak voru komnir ok meiddust; sumir féUu á grjót ok brutu

fetr sína eðr hendr, eðr fengu önnur mein ; sumir féllu á vápn sín

ok fengu þar stór sár af; hestarnir Ijópu á suma ok meiddu;

þeim varð minnst til vandræða er hestarnir Ijópu frá, ok vurðu

þeir at gánga lánga leið til síns heima; hurfu þeir við þetta

aptr; skýldi svá allsvaldanda guös miskun sínum mönnum, at

því síðr fengu þeir hiskup þessu sinni nokkut mein af iUvilja

ok umsát heiðíngja, at þeir vurðu mcð engu móti varir við

þessa atför ok ráðagerð; bjöggu þeir forvaldr þann hinn Ijórða

vetr at Lækjamóti- ; en á næsta sumri eptir fóru þeir utan^,

^urst tii Noregs, ok lágu um hríð i höfn nokkurri
;
þá koni utan

^flslandi, ok lagði til þeirrar sönui hafnar, sá maör er i'urr var

iiefndr, IJéðinn frá Svalharði. Héðinn gekk upp á iand ok í skóg,

þctta var um vorið 9S5, hið næsta siimar eptir að þeir höfðu verið

^ ^íþíngi, að þcir fóru á Hegranes þíng, þvi svo segir berlega, að þeir

voru síöan einn velr að Lækjamóti; í afskript Hauksbókar af Kristnisögu

fitendr reyndar v, en það er misritað (v fyrir j).

a) það er vetrinn 98G.

þeir hafa því farið utan 986, röttum 10 árum áðr en Stefnir kom
til Islands.
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at höggva sér húsavið. f^orvaldr varð þess varr; hann kaJlaði

með sér þræl shin
;
þeir fóru í skóginn, þar sem Iléðinn var,

iét þorvaldr þrælinn drepa Héðinn. En er þorvaldr lœm til skips,

[sagði hann þetta verk biskupi' . Biskup svarar : ,/yrir þetta víg

sknlum vit skilja, því at þú vill seint láta af manndrápum". Eplir

þat fór Friðrckr biskup til Saxlands, ok endi þar líf sitt með há-

leitligum heilagleik, takandi eilífa ömbun af allsvaldanda guði

fyrir sinn góðvilja ok stundligt slarf.

9. þorvaldr lifði síðan mörg ár; en með því at hann var

maðr mikill af sjálfum sér, sterkr ok hugaðr vel, en í alla

staði geymiun guðs boöorða með fullkominni ástarliygh
, þá

hugsaði hann þat, ef hann feri enn aptr til sinnar fóstrjarðar, at eigi

veri víst, hvárt hann þyldi svá í alla staði, sem vera ætti fyrir

guðs ást, mótgáng ok mcingeröir sinna samlanda. Fyrir því

tók hann þat ráð, at vitja eigi optarr út til íslands; gcrði hann

þá ferð sína úl í heim, ok allt tiIJórsalu, aL kauna helga staöi.

Ilann fór um allt Grikkjaríki ok kom lil Miklagarös ; tók sjálfr

stólkouúagrinn við honum með niikilli viiðíng, ok vcitti honum

margar vingjalir ágætar, því at svá var guðs miskun honum
nákvæm, ok flaug l)ans fregð fyrir alþýðu hvar sem hann kom,

at hann var virðr ok vegsamaðr svá af minnum mönnum sem

meirum, sem einn stólpi ok upplialdsniaðr réttrar trúar, ok sv?.

sæmðr, sem dýrðarfullr játarl várs herra Jesú Kristí af sjálfum

IVliklagarðs keisara ok öllum hans höföíngjum, ok eigi síðr af

öllum biskupuni ok ábótum um allt Grikkland ok Sýrland; allra

mest var hann tignaðr um Anstrveg
,
þángat sendr af keisar-

anum svá scm foríngi eðr valdsmaðr skipaðr yfir alla konúnga

á Rúzlandi ok í öllu Garðaríki. þorvaldr Koðransson reisti

þar af grundvelli citt ágætt múnklíf hjá þcirri höfuðkirkju er helgut

er Jóhanne baptista , ok lagði þar til nógar eignir; hét þar

æ síðan af Iians nafni þorvalds klaustr^ ; í því múnklífi endi

1) þannig leiÖrett frá [; í handr. cr ritað : ,^ok sagði þetta biskiipi"
;
þar

að auki er þar á spáziiinnL ritað smáovð, sem vai-la verðr lesið (verkP).

2) þcssi saga cr enn fovncskjulcgar sögð í Kristnisugii Cap. 12. og

sagt að iþon'aldr sc þar grafmn „í fjalli einu". Jjað er án efa tilhæfa i

því, að J)orvaldr hafi stofnað ágœtt múnklífi, og oröiö frœgr i Austrlöndura.

Rússland tók kristni frá Miklagaröi , svo það er liklogt að |)orvaldr gœti

hafa vcrið sendr til Rúslands frá stólkonúnginnra , neraa hvað hér mun
nokkuð öfgað um dýrð hans og frœgð. pað er merkilegt, að Plateyjarhók
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hann sill líl" ok er þar grafinn. þal klaustr slendr undir há-

hjargi, er heitir Dröfn*.

í^leppii' þessavi frásögn, en sagan niun vera hufð í Onílverðu cptir Stefni,

í^em sjálfr varð JSorvaldi samferöa um Austrlund, en sagan um gröpt

í>orvalds mun tekin eptir kvœði Brands víðfurla ; þar er kallað

I^i'afni" fjall það, er ^orvaldr er grafiun í. Vér höfum engar spurnir af,

livort J)að nafn finnist nú, eða hvort nokkrar sagnir só í Rússlandi um
Jioj^valds kiaustr, þar í nánd , í héraðinu Polotz (Palteskju). Hver pessi

Brandr hinn viöförli sö vitum vér heldr ekki, cða nœr hann hafi lifað.

Eptir vísunni að dæma, j)ykir oss þó varla líklegt að }iann hafi Ufað fyr

en á ofanvcröri 12. öhl.

i) Flb. og G2 hafa í stað hins 9. kap. þessa sögu: j^Svo er sagt, at

J>orvaldr hafi farit viÖa um heim síðan þeir biskup skildu
;
þess er ok fyr

getið, at Otto keisari kristnaöi Danmörk, fór Ólafr Tiyggvason með honum
i Austrveg, ok var mikill ráðagerðarmaðr keisaranum til at kristna fólkit,

ok í þeirri ferð er svo sagt af nökkurum mönnum , at Olafr hafi fundit

Jorvald Koðransson, ok sakh- þeás er hvorr þeirra hafði mart af annars

ráðum, frægð ok frama spurt, kvöddust þeir kunnUga, þó at þeir heföi

tíigi fyr súxt; en cr þeir tóku tal sín á milli, spurði Olafr komingr: .ertxi

þorvahlr hinn víÖförliP' ~ Hann svarar: ,ek hefi enn ckki víða farit*. — Kon-

i-''ngr mælti: ,þú ert góðmannligr maör ok giptusamligr , eðr hverja trú

hefir þúp' _ Jíorvaldr svarar: ,þat vil ek gjarna segja yör; ck hefi ok held

ki'istinna manna tnV. — Konúngr mœlti; ,þat er likligt, at þú þjónir vel

þínum herra, ok kveikir margra manna hjörtu til ástar við hann ; er mör

íi^ikil forvitni á mörgum tniligum tíðendum, þeim er þú munt scgjakunna

fyrst af (á)gœtura jarteignum Jesu Kristi, guðs þíns, ok slöan af ymsum
löndum ok ókunnum þjóðum, þar nœst af þínum athöfnum ok frækiligum

framgöngum'. — J»orvaldr svarar: ,með þvi at ek skil at þú girnist

nieð góöfýsi af mör at vita þá sanna hUiti, at ek hefi sét (ok) heyrt,

vil ek gjarna gera þinn vilja, vfentandi þar fyrir, at þú segir mer því auð-

veUigar þat, er ek spyrr þik". Konúngr sagði svo vera skyídu; sagði f>or-

valdr honum þá mörg ííðendi ok merkilig, bæöi af guði ok góöummönnum;
féUst konúngi þetta vel í skap,- en öUum þeim er hjá voru þótti þat hin

^esta skemtan; en þá er Jjorvaldr sagði frá því, er á Islandi haföi gerzt,

t*á. er þeir Friðrekr biskup voru þar, frétti konúngr vandUga at hverju,

hversu margir þar hcfði af þeirra orðum rétta trú tekit, eðr hverr

^^aðr hefði auðveldligast játtað kristninni, eör hverir mest hefði mótmælt;
en Jíorvaldr sagði þat aUt greiniliga, En er konúngr hafÖi heyrt, hversu

^ikla ástundan þcir höfðu haft tU fram at flytja kristniboðit , ok hversu

Diargar ok miklar meingerðir þeir höfðu þolat fyrir guðs nafn, þá sagði

hann svo: ,þat gefr mér at skilja, at þessír íslendíngar, er þú hefir nú
ft'ásagt, muni vera harðir menn okhraustir, ok torvelt mun verða at koma

1. B. 4
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10. þá er Friðrekr biskup ok þorvahlr kómu til Islands,

voru liðin frá lioldgan várs herra Jesu Kristi DCCCC ára ok eiLt

ár ens níunda tigar, en [c tírædt ok vj^ vetr frá upphafi Islands

bygðar. þrim vetrum síðarr gjörði þorvarðr Spak-Böðvarsson

kirkju í Ási.

þeina til kristni , en þó er fat mitt hiigarboð, at þeim verði J)ess auðít,

ok síðan, er þeir tn'ia á sannan gvið, liygg ek at peir haldi allir vel sína

tni, hverr sem til verðr um síðir at koma þeini á röttan veg*. f)oiTaldr

sagði |)á: Jieyrt hefí ek flutfc af nokkurnm víseiidaniönnum, at |)ú munir

verða konúngr at Noregi, ok er J)á
likligt at guð gcfi þer giptu til at

snúa Lslendíngum ok mörgum öðrum Jjjóðum í Norðrhálfunni til réttrar

trúar\ Jjorvaldr spurði J)á
konúnginn margra hluta , cn hann leysti allt

vel ok vitrliga, J)at er hann spurðí, ok svo lángan tíma sem Jjeir voru

báðir samt, var J)eirra gleði, at hverr spurði eðr sagði nokkut spakligt öðrum

;

síðan skildu J)eir með hlnni niestu vináttu, fór Xiorvaldr þá út í Miklagarð,

ok fékk stórar sœmdir af stólkonúnginum, en siðan lét hann klaustr reisa

ok gaf þar til auðœfi, ok í J)ví sama klaustri cndi hann sína œfi með

hrelmim ok háleitum lifnaði".

^essi saga cr allmcvkilig , að ísleiv/.kr maðr skuli fyvstv hafa hoðað

Olafi konúngi trú, en sönn gctr þcssi saga
J)ó varla verið. jjegar J)or-

valdr kom af Islandi, 986, var Olafr 23 ára, cn J)á
œtlum vör víst aö hann

hafi verið koniinn vestr til Irlands og fengið Gyðu drottníngar. Her-

ferð Ottó keisara tilBanmerkr varð og laungu fyr(975); en að keisari hafi

kristnað fólk í Austrvegi hOfum vér cngar sagnir iim, og það mun og fara

fjarri, að Jjorvaldr hafi fundið Ólaf konúng þar. Jiað or að sjá af Flb.

sem fundr þeirra hafi orÖið um 900, eptiv að Jiovvaldr haföi ferðazt uin

Austrveg, og ef til viU í múnklífi Jjorvalds í Drafni.

i) frá r i(Lx" hefirFlb., og er rángt; Kristni saga hefir ,,tíutigi og vij",

og munar það eimim vetri, cf hör er ekki ritvilla.
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IsLtíiFR, son Gizorar hvíta^, var vænn maðr ok tíguligr,

ekki mikill vexti, manna vinsælastr ; hann var xingr í skóla á

Saxlandi. þess er getið eitthvert sinn, er hann fór sunnan ok kom
við Noreg, þá var með Ólafi konúngi (Haraldssyni) Brandr hinn

örvi^
;
konúngr virði hann mikils, ok á einni hátíð mælti konúngr

:

,,Brandr! þigg at mér skikkju þessa"; þat var skarlaks möttull,

ok undir grá skinn. feir Brandr ok ísleifr fundust í bænum,
ok varð þar fagnafundr. ísleifr var þá prestr ok félítiU, er hann

kom sunnan ór löndum-'*; þá mælli Brandr: ,,þú skalt þiggja

at mér skikkju þessa, er konúngrinn gaf mér". Ilann svarar:

^.eigi hefir þú enn tapat örlyndinni, ok vil ek gjarna þiggja".

Ok einn hátiðardag, er Brandr var at konúngsborði, þá niælti

konúngr, ok leit til haus: ,^hví skal nú eigi hafa skikkjuna,

Brandr, er ek gaf þér?" — Hannsvarar: .jierral gefit [hefiek'*

hana presti einum". Konúngr mælti: ,,sjá vilda ek prestinn,

ok vita hver vorkunn mér þikir á, er þú lógaðir svá skjótt

konúngsgjöfmni". Menn tóku ok svá undir, at hann færi undar-

liga með þvílíks manns gjöf. Ok at kirkjufundi talaði Brandr til

konúngs: ^Jierra! þar stendr hann nú prestrinn við kirkjuna,

ok er í skikkjunni". Konúngr leit til hans ok mælti: ^Jiinnveg

munu vit nú breyta, Brandr, því at nú vil ek gefa honum
skikkjuna, ok kalli hann til mm prestinn". Brandr kveðst þat

1) Jíáttr þessi er hér prentaðr eptir Flateyjarhók á 381. dálki. I safni

Arna Magmissonar 554 (4to) finnst hann einnig. — Flatcyjarbók , sem
íiefir þáttinn á milli þáttarins af Sigur(M Akasyni og Kgli Hallssyni, hefir

þessa fyrirsögn : ..íslcifr feck döUv, er siþan var biskup'*, og byrjar svo:

t.þat er nú þessu næst að segja at Isleifr, son G. hv." o. s. frv. ; 554

^yíjar þamiig : „þat er sagt at Isleifr, son G. hy." o. s. frv.

2) son Vermundar í Vatnsfirði, b. v. 554.

>) Isleifr gctr ekki hafa haft nema svosem cinn imi tvít\igt er þetta

^ar, og þó svo, að það hafi vcrið á síðustu ármn Ólafs heiga (1027), enda
iiefir Isleifr þá verið nývígðr til prests.

4) frá [ hafig, Flb., líklega litviUa.
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gjöra munclu. Síðan hom ísleifr fyrir konúng ok kvaddi hann.

Konúngrtók vel kveðju hans okmælti: ^^skikkju pá, prestr! er

Brandr gaf þér, haua vil ek gefa þér, ok mun ek gjaldaBrandi

verð fyrir, því at svá iízl mér á þik, at ek vil fela mik undir

bænum þínum". líann svarar: „herra! allgóð þótti mér áðr

gjöfm Brands, en þó mikla meiri virðíng at þiggja af yðr [við

þessi ummæli*.

Síðan fór hann til fslands, ok þótti fraindum hans ráð at

styrkja hann með kvánfángi ; hann var maðr félítill, en átti stað-

festu góða í Skálaholti ok goðorð. Síðan fór hann norðr í [Víði-

dal til Ásgeirsár-'
;

þar hjó sá maðr er forvaldr hét, hann átti

dóttur er Dalla hét. þeir kómu þar snemma dags, ok kvaddi

bóndi þá ok bauð þeim þar at vera. Isleifr kvað þá talast

mundu fyrst við, ,,því at svá stendst af, at ek ferr bónorðsför

hingat, ok biðr ek dóttur þinnar". Hann mœlti: ^.góðar fréltir

gánga frá þér, en svá vil ek þessu máli svara, að þú skalt ráð-

ast norðr híngat, ef þú vill ráðahaginn." Hann svarar: ,^eigi

get ek at mér sýnist þat, at láta staðfestu mína ok mannafor-

ráð ok sveit, ok munu vit heldr skilja". Síðan sneru þeir hest-

um sínum [ok riðu, en hon Dalla var uppi á heydes ok var

hin vænligsta kona
;
gekk þorvaldr þángat'^ Honmælti: ^^hverir

kómu menn oss úkunnir?" — Hann sagði henni. Hon mælti:

^^hvert var eyrendi þeirra?" — Hann sagði, at bónorðsför var til

hennar. Hon mœlti: .^hversu svaraöir þú?" Hann segir henni

þat. Hon mælti: ^^eigi mundi þelta fyrir hafa staðit ráöahagn-

um, ef ek hefða ráðit". Hann svarar: ^^ertú þessa mjök fús?"

Hon svarar: ,,fyrir þat mun gánga, því at ek hefi þá metnaðar-

girnd, at eiga hinn bezta manninn ok hinn göfgasta soninn meö
honiim, er á íslandi mun fæðast, þyki mér eigi úráðligt at gera

eptir þeim". Hann mælti: .^ekki hafa þín ráð lítið mátthértir'.

Síðan var eptir þeim riðit. Nú segir þorvaldr, at hann kveðst

ætla, at eigi mundi þat viðnema ráðahagnuni, þótt eigi réðist

hann norðr þáugat. Isleifr lézt þessum málum vel kunna;

síðan var hon gipt honum , ok bygðu síðan í Skálaholti , ok

állu at sonum Gizur ok Teit ok porvald, ok váru allir (göfgir

)) frá [ V. i 554.

2) frá [ Fnjóskadal 554, ok er það rángt.

») frá[áleiðis, en Jorvaldr gekk þángat er l)aUa sat, dóttirhans, 554.
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menn', þó at einn bæri af ölluni. Gizurr var mikill maðr ok

sterkr. Síðan var þat ráð landsmanna, at hafa biskup nokk-

urn yfir sér, ok var til þess valiuu ísleifr, ok fór haun utan,

ok kom út ok var í Skálaholti, en Dalla vikli hiia á hálfu landi.

þá var um óbægindi at leika meö mönnum, at skipla [íjám með
þeim^. Tíuudir voru þá öngar, cn tollar váru þá lil lagðir um land

allt^. ísleifr var liinn águítasti maðr í síuum liáttum ; með hon-

um var uppfaxldr Jón Ogmundarsou, cr síðan var biskup á Hól-

um**, ok mæiti hann þeim lofsorðum Lil Isleifs, at jafnan þá er menn

1) frá [ þjóöincnni, 554.

2) frá [ \\m fjárhagi, 554,

3) það er bágt að se^a, til hvers litið er á þessnm stað
; það er vist,

að tíund var ekki lOgtekin fyr en 1096, lun daga Giziu'ar, svo það er rótt,

en tollar vorn þá engir á Islandi, svo vér til vitum , nema svo se kaUað

fé það, er menn gáfu, eðr hétu að gcfa, um alU land tU stólsins, þegar

hann var stofnaðr. I orðunum á þó að íilhim líkindum að liggja það, að

afvinnur voru miklar á staðnum , en tekjur bœði litlar og greiddust iUa.

l*andsmenn voru og biskupi mjOg erviftir að sögn HúngrvOku. Adam af

Bremen segist þó öðruvísi frá; hann segir svo : j^Biskup sinn hafa þeir

(Íslendíngar) fyrir konúng, og fer aUr lýðr að bendíngum hans, og halda

það fyrir lög seni hann skipar af guðs hálfu, cðr eptir ritningum , cðr

eptir siðvenjum annarra þjóða". ^css þarf varla^ð geta, aðþettanum vcra

ofíof. Um Isleif segir Adam á sama stað : j^Að bæn landsmanna vigði hann

(Aðalbert erkibiskup) hinn helgasta mann, að nafni Isleif; var hann sendr af

því landi til páfa, og var honum haldið þar um hríð í mesta yfirlœti, og

Iserði á meðan það er hann mœtti heilsusamliga kenna lýð þeim, er nýliga

hafði snúizt til Krists". Adam af Br. iv, 35.

4) I sögu Jóns blskups helga (A. M. 234 folio) segir frá þcssu mjög svipai

sem hér, þannig: (^Nú verðr ok skyldugt at segja nokkut frá því, hversu

hinum helga Jóni biskupi hafði vii*zt Isleifr biskup fóstri hans, því at svá

segja hygnir menn ok fróöir, at þat varð Jóni biskupi á munni jafnan, þá
er hann var staddr hjá því, er menn rœddu um sín á millum um þá menn,

er bezt þættu at sér vcra: jsleifr biskup fóstri minn', kvað hann, ^(var')

aUra manna vænstr, allra manna snjallastr, allra manna beztr\ JíásvÖr-

^iðu þeir biskupi, cr áðr höfðu við talazt: ,hvcrrgatnú, heiTa, Isleifs bisk-

^^psP' Enn hclgi Jón biskup svaraöi: Jians skal ck ávallt geta, er ek

heyri góðs manns gctið*. Nú var þetta fagr vitnisburðr Islcifi biskupi,

er heilagr maðr skyldi svá rœða xmi hann, en virðiug mikil Jóni biskupi,

er slíkr maðr skyldi hafa fóstraðan hann".

I sögu Gunnlaugs múnks, cap. 6., stendr svo: nSvá cr ek skyldugr

íit segja nokkut frá þvi, hvílíkr maðr Jóni biskupi hafi vorðit Isleifr fóstr-

í'aðir hana, þvi at svá segja þeir menn i frá, sem kunnigt var iim, at
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ræddu um þú menn, er vænir voru eðr hagir*, eðr at öðru veP:

,^svá var ísleifr fóstri minn, liann var manna vænastr, manna

hagastr^, allra manna heztr". J)á mæltu þeir: .Jiverr gat nú

hans?" — llann svarar: ,^J)á kemr mér hann í hug er ek heyri

góðs manns getið, hann reynda ek svá at öllum hlutum".

|>at varð Jóni biskupi jafnan á munni, er hann var fítadílr hjá því, er

menn rœddu sín á meöal iim
J)á

menn, cr bezt {lótLu vera aí sér gjOrvir.

Jsleifr biskiip meistari minn', sagði hann, ^var aUra manna vamstr,

manna snjallastr ok bezt at sér vim aUa luti'. X*^^** svíiruðu |)á, sem hjá

voru, eptir spyrjandi: hverr þá Itefði getið Isleifs biskups. Hinn heilagi

Jóhannes svaraði : ^hans skal ek í hvert sinn at góðu geta, |>á er ek heyri

góðs manns getið'. Má af |)vílíku marka, hversu góðr ok mikilsháttar

Isleifr biskup hefír verit, er svá heilagr maðr bar homim svá sæmiligan

Titnisburð".

x) hyggnir, 554.

s) um sik, b. V. 554.

s) hygnastr, 554.
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HÉR BYRJAR HÚNGRVÖKU.

Bæklíng þenna kalla ek Húngrvöku', af því at svá mun
raörgum mönnum ófróðum, ok þó óvitrum, gefit vera, þeim er

hann hafa yfir farit, at miklu^ mundu gjör vilja vita upprás

ok œfi þeirra merkismanna, er hér^ verðr fátt í'rá sagt í þessari

skrá; en ek hefi þó náliga öllu við slegit, at rita þat sem ek

heíi í minni fest; hefi ek af þvi þenna bæklíng saman settan,

at ei falli mer með öllu ór minni þat er ek heyrða af þessu

máli segja hinn fróða mann Gizor llallsson , ok enn nokkura

menn aðra merkiliga hafa í frásögur fært. þat ber ok annat

til þessa rits: at teygja til þess únga menn, at kynnast várt

mál, at ráða þat er á norrænu er ritað: lög, eðr sögur, eðr

mannfræði. Set ek af því heldr þetta á skrá en annan fróð-

leik, þann er áðr er á skrá*^ settr, at mer sýnist mínum börn-

um eðr öðrum úngmennum^ vera í skyldasta lagi at vita, [hvernig

framast cðr*' með hverjum hætti at hér hefir magnazt kristnin,

ok biskupsstólar settir verit á Islandi, ok vita síðan hverir

merkismenn biskuparnir hafa verit, er hér hafa verit, ok ek

ætla nú frá at segja. En þat skyldar mik til at rita"'^, hversu

staðrinn hefir eflzt ok magnazt í Skálaholli , eðr um þeirra

manna ráð , er hanii hafa varðveittan ; ea ek hefi með guðs

miskun alla gæfu af þeim hiotið þessa heims. En mik varir,

at vitrum mönnum mun þikja bækh'ngr þessi jafnlíkr sem horn-

spónar efni, af því at þat er ófimligast meðan vangjört cr, [en

þá** allfagrt, er tilgjört er. En þeir meiui, er svá henda gaman
at þessum bækh'ngi, mega þat ánýta at skemta sér við, ok

þeim öðruni, er lítilátliga vilja til hlýða, heldr en at hætta til,

1) Handritin eru A. M. follo 204-211, og 372-381 (4to) , öU á pappír,

nema 379, sem er ritað á bókfell 1654, og er það hér lagt til grimdvallar

nema að stafsetníngu til.

2) lííí*, b. V. 379, og erofskrifað. b) vcrit hafa, ok (fátt v. frá s.), b. v. 378.

4) skrár, 378. s') úngmn mönnum, 378.

ö) frá [ þannig205. 206. 209; þaö cður forminnast Imorninn eður, 379,

(rángt).

7) leiörétt; vita, 379. e) frá [ leiörétt; þá er, 370.
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hvat aniiat leggst íyrir þá, er áðr þikir daufligt; at margr

heíir þess raun, ef hanu leitar sér skaminrar skemtanar, at

þar kemr eptir á laung áhyggja. Sýnist mér þar ráð , at sá

hafi af þessum fróðleik, er rituör er, [þat er* bezt gegnir, ok

hann hendi^ svá gaman at, ok varðveiti þat eptir á, er sjálfum

mun í geð falla, en felii þat niðr er honum fellr eigi í skap.

En þeim sýnist mér þat bexl sama, er bæta vilja um þat, er

áðr þikir lier ómerkiliga sagt vera, ok þeir vita annat sannara,

heldr en þeir færi þetta eðr haíi at spotti, en vili eigi eðr

haíi eigi faung á um at hæta. En því heíi ek jafnat þessu til

hornspónsins , at mér sýnist forkunnar efni í vera, en ek veit

at mjök þarf um at fegra, ok skal ek þaðan at um vera, meðan .

ek em tii fær , um at bæta. Verð ek ok af því skyldugr til,

at þat mun af mínum völdum ok vanrækt, ef þat er nokkut í

þessu máli, sem rángt reynist, þat er ritað er, en eigi þeirra

maniia, er ek þikjumst þenna fróðleik eptir hafa. En þat er

forn orðskviðr, at ,,hús skal hjóna fá"**
;

scgi ek af því fyrst

liversu bærinn heflr byggxt í SkálahoiLi, eu síðan frá þeim, er

staðinn hafa varðveittan^.

2. Ketilbjörn hinn ganili bjó á MosfelU ok álti margt

barna. Teitr liét son Ketilbjarnar. llann var sá gæfumaðr,

at hann bygði þann bæ fyrstr, cr í Skálaliolli hcitir, er nú er

allgöfugastr bær á öllu Jslandi. Sú var önnur gæfa hans, at

hann átti at syni Gizur hinn hvíta, er með kristni koin til ís-

lands, ok bjó í Skálaholti eptir Teit föður sinn. Gizurr hinn

hvíti átti iij koiiur. Fyrst átti hann HaUdóru, dóttur Hrólfs [or

Geitlandi^
;
þeirra dóttir var Vilborg, er átti Hjalti Skeggjason.

Gizurr átti síðan eyverska konu, er þórdís hét, ok var þeirra

son Ketill, er átti forkötUi Skaptadóttur'^. Gizurr átti síðan

{>órdísi, dóttur |>órodds goða á lljalla í Ölfusi, ok áttu þau

margt barna^
;
þeirra son var ísleifr; honum fylgdi Gizurr utan,

ok seldi hann til læ-ríngar abbadísi einni, í borg þeirri, er Her-

1) bætt við frá [ en því er óvart sleppt í 379.

2) leiðrétt; — hendir, 379, og rétt á eptir: varðveitir.

s) hjóniun fá, 378, 205 og flcst hin.

4) 204-211 hafa öll þenna prologum, nenia 208.

5) þannig 210 (sbr. Landn. 1. 12); hin hafa: ^^Gaaitlandi".

6) fessarar miðkonu Gizurar er hvergi getið nema hér, það vór vitum,

7) sbr. Landn. (1843) bls. 318 athgr. 5.
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fiirða lieilir. ísleifr kom svá til íslands, al hann var prestr,

ok vei lærör; linnn kvángaðist ok fekk JJölln J^orvaldsdótUir >

orAsi^. J)au gátu þrjá sonu: Gizurr het son þeh'raj er síðan

var biskup; annarr hét Teitr, er hjó í IJaukadal; þriöi hét

þorvaldr, er bjó í Ih-aungerði, niikiU höfðíngi. (iizurr hvíti lét

gjöra hina fyrstu kirkju í Skálahoiti, ok var þar grafinn at þeirri

kirkju; en ísleifr bjó í Skálaholti eptir föður sinn. ísleifr

var vænn maðr at áUti ok vinsæU við alþýðu, ok aUa æfl rétt-

látr ok ráövandr
,
gjöfuU ok góðgjarn , en aldrei auðugr. En

er ísleifr var fimmtugr at aldri, ok ísland hafði eigi fjarri*'* því

at lengd verit krisiiö, þá var hann beöinn til utanferðar ,- ok

valinn** til biskups af allri alþýðu á íslandi. Síðan fór hann

utan ok suðr til Saxlands, ok sótti heim IJeinrek keisara líon-

ráðsson, ok gaf honum hvítabjörn, er kominn var af Grænlandi,

ok var þat dýr hin mesta gersemi; en keisarinn fékk ísleifi

bréf sitt með innsigU um allt veldi sitt. Síðan lor hann til fundar

við Ijeonem páfa^*. En páfinn sendi bréf sitt Aöalberto erki-

biskupi í Bremen® , at hann skyldi gefa ísleifi biskupsvígshi á

1) þannig hin handritin
;
Jpóroddsdóttur, 379.

f r

2) þannig ÖU handritHúngrvuku. Iþættilsleií's í Flateyjarhók segir aö

^orvaldr byggi á Asgeirsá í Víðidal, og þat vitiim ver af Grottlu og íleiri

söguni, að þeir bræðr Kálfr ok J)orvaldr bjuggu þar (Grettis s. cap. 15); pó

getr verið, að Jíorvaldr hafi siðan búið að Valdarási i Viðidal, en hitt er

fjarri, að það hafi verið í Fnjóskadal (sbr, þátt Isleifs að framan).

3) fyrri, 379, misskrifað. 4) vald^ 379-

5) Leo níundi var páfi 1048 -1054, en Victor annar þar nœst 1055

—

1057. Á vígsluái'i Isleifs getr varla leiliið vafi. Ari fekti hann í barndómi

sinum og ritaði œfi hans eptir sögu Teits sonarhans, og gat þvi ckki skjátlazt

áratalan, hvað lengi haon var biskup, og að Isleifr andaðist 1080 sýnir bæði

messudagrinn, cr hann andaöist, og svo aldr Ara, scm þá var 12vetra, svo

ekki cr iuti að viUast annað ár en 1056, cn þá var Victor hinn annar páfi.

En að Leo ertilnefndr mun koma til af þvi, að hann var páfi, eða láthans

haföi að minnsta kosti ekki frétzt til Islands, þá er Isleifr fór utan til vígslu.

Að honum muni hafa dvalizt í fcröinni, má sjá af oröum Adams af Bremen

IV, 35; (jVar hann (Isleifr ) sendr af pvi landi (Islandi) til páfa, var

honum haldiö þar um hrið (aliquamdiu rctentus cst) í mesta yfirlæti". J>að

og líkligt, að Jiann liafi dvalizt við hirð keisara, sem hann hafði færfc djrgrip.

Heinrckr keisari andaðist 105G. Jjcss ber að geta, að það er rángminni

Ara, er hann ncfnir Leo sjöunda, því hana var þá laungu dauðr.

0) Aðalbert vavð erkibiskup 1043. Til er br6f Irá Victor ij. til

Aðalberts frá 1055, þar sem hann selr honum vald yfir öUuni
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hvít-drollinsdag, ok kveðst páíinn þess vilja vænta með gnðs misk-

nn , at þá mundi lánggæðust tign vera at þeim biskupsdómi,

ef hinn íyrsti biskup væri vígðr til íslands á þeim degi, er

guð prýddi alla verðld í gipt heilags anda; ok var ísleifr vígðr

til biskups á þeim degi, at boöi páfa, af Aðalberto erkibiskupi

í Bremen, xiiij^ nóttum fyrir Columba messu ; ok fökk erkibiskup

honum alla þá reiðu , er hann þurfti at hafa meö biskupstign,

eptir því sem páfinn sendi orð til, ok keisarinn. Siðan fór ís-

leifr biskup þat sama sumar^ til íslands, ok setti bisknpsstól

sinn í Skálalioltl. ílann hafði nauð mlkla á marga vegu í sín-

um hiskupsdómi, fyrir sakir óhlýöni manna; má þat af því

merkja nokkut, í hverjum nanðum liann hefir verit fyrir sakir

ótrú ok óhlýðni, ok ósiðu sinna undirmanna: at lögmaðrinn'*

átti mæögur tvær; ok þá lögðust sumir menn út í víkíng ok á

herskip, ok mörg endemi tóku menn þá-* til önnur, þau er nú

mundi ódæmi þikja, cf menn henti slíkt. Um daga ísleifs

hiskups kómu út biskupar af öðrum löndum, ok buöu margt

linara en Islcifr biskup ; urðu þeir því vinsælir við vonda menn,

þar til at Aðalbertus erkibiskup sendi bréf til Islands ok hann-

biskiipum á Norðrlöndum , og er Island talið þar með ; það má vel

vera, að Isleifr hafi haft þetta bréf með sér, er hann kom sunnan. — Aðal-

bert andaðist 17. Marts 1072.

1) þannig leiðrétt, í íillum HúngrvÖku handritum stendr iiij ; árið 1055 var

Hvítasunnaö nóttumfyrirColumbamessu(Columbam. — 9. Juni) enþað árgetr

ekki komið til greina, þvi það kemr ekki heim við neinn reikníng, en árið

1050 bar Hvítasunnu H nóttum fyrir Columbamessu (þ. e. 20. Mai), en á

íjórða dag fyrir Cohunbamessu hafði þá ekki Hvítasunnu borið siðan 1020,

svo talan (,iiij" er raung, og liggr þá nœst af öUum tölum að það sö ritvilla

fyrir xiiij, heldr en rángminni, svo að x-ið sc fallið framan af (iiij fyrir

xiiij); áþekk ritvilla finnst síðar um Klœng biskup (ij fyrir vij); þetta hefir

og verið hald Árna Magnússonar; á eitt Húngrvöku handrit hefir hann ritað

á spázíuna á þessum stað : .Jege (les) 14" og í 379 hefir hann einnig ritað

(jXiiij" á spázíu. Vér höfum því fyrir víst, að Isleifr hafi verið vígðr 14

nóttum fyrir Columbamessu 1056, á Hvítasunnu,

2) þetta er ekki rétt. Ari fróði segir, að hann vœri í Noregi hinn nœsta

vetr eptir, og sama segir iJóns sOgu helga epUr Gunnlaug múnk, og kœmi
hann út vetri epíir óaldaiTetr hinn mikla, eðr 1057, var því ísleifr 24

vetr biskup alls, en 23 svo, að haun vœrihér á landi. Sama er og í lög-

sögumannatali (Landnámab. i Islend. sögum i, bls. 337).

i) það er aö likindum Gelhr Bölverksson, sein hér er vikið að.

4) þu, misskrifað, 379; þau, Kh. útgáfan.
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aði mönnum alla þjónustu af þeim at þiggja, ok kvað þá suma

vera bannsetla, en alla í óieyfi sínu farit hafa^

Um daga ísleifs biskups kom úl sá biskup^, erKolr'* hét,

ok andaðist hann hér. Hann var grafinn í SkálahoUi , ok var

sú kirkja hcr á landi fyrst prýdd í ligins manus grepti, er at

réttu kaliast andhg móðir ailra annarra vígðra húsa á ísiandi.

ísieifr biskup liaföi ávallt óhægt bú fyrir penínga; voru faung

lítil, en aðsókn mikii, ok var af því honum ervitt búit. Margir

menn seldu honum sonu sína tii iæríngarj ok váru þeir síðan

góðir kennimenn; en tveir urðu biskupar: Kolr** í Vík austr

í Noregi, ok Jón hiskup ut Ilólum. En er Isleifr hafði biskup

verit xxiiij vetr, þá tók hann sótt [um alþíngi^, um messu, svá

fast ok skjólt, at hann varð þegar at fara or messukiæðunum,

ok fór þá í messuklœðin Guthormr prestr Finnólfsson órLaug-

ardai at ráöi biskups, ok tók þar til messunnar er biskup livarf

frá, ok iauk messunni. Síðan var biskup færðr heim í Skála-

hoit, ok var gjört rúm hans í kirkju. Menn leituöu þá eptir

heilræðum við hann, bæði um biskupskosníng, ok þá liiuti aðra,

er þeim þótti at skyldu þurfa um at tala; en hann lagöi þau

ráö tii, at þeir skyldu biðja Guthorm prest tii utanferðar, ok

taidi hann bezt tii fallinn af þeim mönnum , er þá váru sam-

lendir; en sagði þó, at þeim mundi seint auðit biskups á ís-

landi, ef þeir héli eigi því, at vera við hann sæmiiigar, er síðar

kæmi tii, en þeir hefði við hann verit.

Hinn efra hiul æfi Isieifs biskups bar marga hiuti honum
til handa, þá er mjök birti gæzku hans fyrir þeim mönnum,
er þat kunnu at skynja, af því at margir menn váru þeir óðir

fœrðir honum til handa, er heiiir gengu frá hans fundi. Mungát

j) þessara biskiipa getr Ari i Islendingab. cap. 8: j^Enn kómu liér aðrir

V, J>eir er biskupar kváðust vera: Örnólfr ok Goöiskálkr ok iij ermskir:

Petrus ok Abraham ok Steplianus". Jjessir hafa alUr komið út eptir 1050,

fví þá var Aöalbert orðinn legáti á Norðrlöndum.

a) {)etta orð vantar í 379.

o) Kols biskups er getið í Víga-Glúmssögu ; en varla eru neinar líkur

til að það geii verið satt, að hann hafi biskupað Viga-GKim, sem J>á mun
hafa verið andaðr fyrir laungu.

») Ari fróði nefnir hann KoU; í Landn. 5, 12 segir, að þeir Gizur

biskup vœri skyldir að öð)-um og fjórða, I biskupatali i Stokkhólmsbók (Nr. 5.

folio) eru ekki taldir Víkverjabiskupar-

á al|)íngi, 378. 210. 380. 205.

1
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blezaði hann, þal cr skjaðak^ var í, ok var þaðan frá vel

drekkanda, ok niargt annat þessn líkt bar lionnm til handa, ])ó

ek greini nú eigi svá sér hvat, sem hann gjörði, ok hinum

vitrustum mönnum þöttu hinir mestu kraptar fylgja.

ísleifr \ar vígðv Ul biskups, þá ev haiiu \av Hmmiugv^ at

aldri; þá var llaraldr Sigurðarson konúngr yfir Noregi. ísleifr

biskup andaðisL á droltinsdegi í kirkju at Skálaholll, at miöjum

degi, iij-'* nóttum fyrir Seljumaniiamessu; þá hafði hann biskup

verit xxiiij vetr, ok var hann grafinn hjá leiði Ko!s biskups.

Í>á var liðit frá híngatburði Christi MLXxin ár^*.

3. fess er getið, at biskupar kömu nt híngat til íslands

um daga^ ísleifs biskups, en Friðrekr einn kom áör út, sá er

sögur sé frá görvar. En þessir hafa svá út komit, at meun

hafa lielzt skyn á vitaö : Jón biskup hinn írski, ok hafa þat

sumir menn fyrir satt, at hann færi síðan tii Yindlands, ok

sneri þar mörgum mönnum til guðs, og var síðan tekinn ok

barör, ok höggnar af bæði hendr ok fætr, ok höfuöit síðast,

ok fór með þeim píníngum lil guðs. Ilinn þriði biskup kom

)) slíjaðak, (af: að skaöa) eitr, iUgresi (K. skiiggsjá og þorlákss. helga

ogvíðar, sbr. bjanak, krafak, eng. crowd, ogfleiriorð, sem eru eins mynduð.

2) sama segir Ari
,

og er því Isleifr fœddr 1006; cn 7 ára viUan í

HúngrvOku mun vera komin af því, að þar telr svo til, sem Isleifr vieri

fœddr sama ár og kristni var í l(ig tekin, en eptir reikníngi Ara var það

999, verðr eptir þvi vígsluár Isleifs 1049, og liggr það ár til grmidvaUar

fyrir öllu HúngrvOku tímatali.

3) þannig leiðrðtt íir ,(iiij nóttum'*, sem handritin liafa, því Seljumannar

messa er 8. Juli og andlátsdagrlslcifs er talinn 5. Juli í ártíðarskrá íslenzkri;

Ari fróði segir og, að haun andaðist á drottinsdag, vj nóttum eptir Pötrs messu

ogPáls, ogverðr það 5. Juli; stendr það heima, að eimnitt þetta ár (1080)

har þenna dag uppá sunnudag, cn Scljumannamessu bar þá á miðvikudag.

4) á að vera 1080. — Jjað er merkilegt, að Húngrvaka telr aUt 7 arum

réttum fyr en k að vera, og heldr því iit í gegn, og verðr ávallt að hafa

það í huganum. J^ær sögur, sem telja eins og Húngrvaka, eru: 1. J>or-

láks saga hin eldri. 2. Pálssaga biskups, en báðar þessar stígur munu vera

eptirsama mann og HúngiTaka. 3. Saga Jóns helga eptir Gunnlaug múnk.

4. Fornt brot af J>orlákssÖgu á latínu (3 blöð) ritað um 1200 eða litlu síðar

i Skálholti að líkindum- Messudagarnir, sem ætíð ber saman við hið al-

menna tal, sýna, að þetta er ekki nema einber reikníngr, svo og sýna það

viðburðirnir, sem urðu í tíð livers biskups að sögn Húngrvöku sjálfrar.

a) „um daga" er hérsamaog ,^um œfi Isleifs"; þessir útlendu biskupar

ei'U nefndir í íslendíngabúk, og í biskupatali í Stokkhólmsbók.
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til íslands Bjarnvarðr Vilráðsson, er kallaðr var hinn bókvísi,

ok sumir nienn segja at af Englandi væri, ok hefði^ fylgt Ólaíi

liinum helga, ok liafi síðan al- hans ráði farit til íslands. Hinn

Qórði var Rúðólfr biskup, er sumir segja Úlfr héti, ok væri

kynjaðr af Rúðu or Englandi^ ; hann var xix velr áíslandi ok

l>jó áJiæ í Borgarfirði. Fimmti kom til íslands llenrich biskup,

ok var tvá vetr á íshmdi-*. llinu vj. var Bjarnharðr^ biskup

hinn saxlenzki, ok var með Magnúsi konúngi hinum góða, Ólafs-

syni. Hann fór síðan til íslands ok var hér XX vetr. Hann
hafðl tvá bústaði í Vatnsdal: at Giljá*^ ok Steinsstöðum. Hann
vígði marga hluti, þá er mörg merki hafa á orðit, kirkjur ok

klukkur, brúr ok brunna, vöð ok vötn, björg ok bjöHur, ok

þikja þessir hhitir hafa birt sanna tign hans gæzku. Bjarnharðr

\ar á Islandi meðan Haraldr konúngr Sigurðarson var í Noregi,

því at þeir váru cigi samsáttir. Síðan fór liann utan, ok til

handa Óhifi konúngi kyrra, syni Haralds, ok síðan fór hann til

Róms al bæn konúngs, ok friðaði fyrir önduðum. En er hann

kom aptr, skipaöi konúngr hann biskup í Selju"^, en síðan fór

hann í Björgvin, ok andaðist þar, ok er einmælt** at hann hafi

verit hinn mesti merkismaðr.

4, Á dögum ísleifs biskups urðu mörg ok stór tíðindi. |>á

var í Noregi faU hins helga Ólafs konúngs; þá varð ok and-

lát Magnús konúngs hins góða, sonar Ólafs konúngs, ok and-

aðist hann í Danmörk, en lík hans var fært norðr í þrándheim

til Niðaróss. feir önduðust báöir áðr en ísleifr var biskup, en

síðan hann var biskup feU Haraldr konúngr Sigurðarson á Eng-

landi, ok Utlu síðar Haraldr Guðinason
; þá andaðist Magnús

konúngr, sonr Haralds Sigurðarsonar, ok Sveinn Úlfsson Dana-

1) bunclið h~fði í 379; sumir lcsa: haföi,

i) þannig hafa sum handritin; af, 379.

s) Uúða (Ronen) er i Nordmaiidi
;
það er hœtt við að þetta sé tilbún-

ingr úr nafninu Hróðúlfr (Rudolph). Nordmancli lá lengi undir Englands

konúnga, en tclst þó aldrei með Englandi.

4) aUir þcssir 5 biskupar vóru hér áðr Isleifr yrði bisknp.

a) þannig Islendíiigabók; Húngrvaka hefír : Bjarnvarðr; hann hefir einn

verið liér út mcðan Isleifr var biskup.

6) leiðiétt eptir hinum
;
Gih, 379,

t) 379 ritar: Seilu; í biskupatali í Stokkhólnisbók er Bjarnardus talinn

fyrsti biskup í Selju.

e) þaunig í ágripi Húngrvöku í Skarðsárbók; en mselt, handritin.

I. B. 5
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konúngr ok þorkell Kyjúlisson, Gellir liölverksson, forsleinn

Kuggason, Snorri goði ok aörir mikiisháUar menn^.

5. Gizurr, son ísleifs biskups, var fæddr í Skálaholli, en hann

var lærðr ú Saxlandi, ok vígðr tii presls þegar á únga aldri. En

er hann kom út tii íslands, þá kvángaðist hann, ok fékk Steinunnar

þorgrímsdóttur^, er'* áðrhafði átta J>órirBroddason, okbjugguþau

fyrst at IIoíi í Yápnafirði. Gizurr var mikill maðr vexti ok vel bols-

vexti, ])jarteygðr ok nokkut opiaeygðr, tíguligr í yfirbragði ok allra

raanna góðgjarnastr, rammr ut aiU ok forvitr. Gizurr var algjörr

at sér um alla luti, þá er karlmaðr átti at sér at liafa iianu var far-

maðr mikill hinn fyrra hlut æfi sinnar, meðan Isleifr hfði, ok var

jafnan mikils virðr, hvar sem hann kom, ok var tignum mönuum

á hendi, er hanu \ar ulanlauds. llaraldr konúngr Sigvu'ðarson

var þá konúngr í Noregi, ok mælti hann þeim orðum við Gizur,

at hánum kvaðst svá sýnast til, at hann mundi bezt til fallinn

at bera hvert tignarnain sem hann hlyti. Til llónis fóru þau

hæöi hjón, áör þau færi til íslands. Gizurr var eigi samiendr

þá hans faðir andaðist, og kom hanu út annat sumar"* fyrir

alþíngi í Rángár ósi, ok var á skipi nokkurar nætr, ok vildi

eigi til þíngs ríða, meðan enginn var til biskups kjörinn á

þínginu. En höfðíugjarnir báðu Guthorm prest til utanferðar,

eptir því sem þeim þótti ísleiir biskup hafa helzt ákveðit^' ; ok

varð þat um síðir, at hann játaði því, ef eigi þætti önnur faung

vildari á vera. En er Gizurr spurði þat, at Guthormr prestr var

ráðinn til utanferðar, þá reið hann til þíngs. En er Gizurr kom
til þíngs, þá gekk Gulhormr prestr á hlaðit fyrir kirkju, ok

lýsti því fyrir alþýðu manua, at enginn kostr væri á hans ut-

anferð síðan Gizurar var við kostr. Sneri þú alþýðan atGizuri
'

(

i) Dauða ár þessara cni : Olafr liclgi 1030; Magnús góði 1047 (25.

Octbr.); HaraldrSigurðarson lÖOG (28. Scpt.); Haraklr Giiðinason lOGG (M.

Octbr.); Sveinn Ulfssoii 107G
; Jjorsteinn Kuggason I02G (haust); Snorri goði

1031 (vor); J>orkeU Eyjúlfsson 102G (skírdag). GcUir Bölvcrksson tók

fyrst lögsíigu 1051, og hafói níu sumr; siðan Gunnar hinn spaki og

þar eptir Kolbeinn Flosason; þá hafÖi Gellir aptr lögsögu þrjú suinr,

1072-1074, og mim hann hafa andazt á því ári, því tala Melabókar og

eÍDS annáls, að hann hafi vcrið lögsögumaðr 1080, kemr ekTci saman við

tölu Ara, og enda ekki við Mclabók sjálfa, og mun pví raung vera.

2j sbr. Landn. 4. 7. a) leiðr. ; og, 379. 4) þ. e. ár lOÓl,

ft) þannig sum binna handritanna; áformað, 379.
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ok báðu hann utanferðar, en hann taldist nndan á niarga vegu

;

en þó koni þar um síðu', at hann játaði at gúnga uudir þann

vanda; cn allir höfðíngjarnir hétu honum , at halda hlýðni um
öll guðs boðorð

,
þau er hann byði , ef honuni yrði biskups

vígshi auðit. Síðau fór liann utan þat sama sumar. En er

hann kom til Sa\Iands, þá var allt embætti tekið af Liemaro^

erkibiskupi. Fór hann þá á fund Gregori páfa- ok sagöi hon-

um allan máiavöxt sinnar ferðar, ok svá vandræði þau, sem

um var at vera á marga vega. En páfinn sendi þá Gizur til

banda Harðvíg^ erkibiskupi í Magaðaborg á Saxlandi, ok bauð

at hann skyldi gefa honum biskupsvígslu, on liann íók við hon-

um með mikilh sæmd ok virðíngu, ok vígði hann til biskups

iiij nóttum fyrir Máríumessu hina síöari-*. Ilann var þá fer-

tugr at aldri, ok fékk erkibiskup honum þat allt, er hann þurfti

bráðast til nauðsynja. Eptir þat fór Gizurr biskup út tii íslands,

ok tók öll alþýða feginsamUga viö honum. Hann tók tign ok

virðmg svá mikla, þegar snemmendis biskupsdóms síns, ok

svá vildi hverr maör sitja ok standa, sem liann bauð, úngr ok

gamail , sæll ok fálækr, konur ok karlar, ok var réli at segja,

at hann var bæði konúngr ok biskup yílr landinu meðan hann

lifði. Haim hafði eigi allt land í Skálaholti til ábúðar fyrst

nokkra slund , af því at Dalla móðir hans vildi búa á sínum

hlut landsins meöanhon Hfði. En er hon var önduð okbiskup

hlaut allt land, þá lagði hann þat allt til kirkju þeirrar, sem

þar er í Skálaholti, ok hann sjálfr hafði gjöra látið, þrítuga at

lengd, ok vígöiPétri postula; ok mörg gœöi önnur lagöi Gizurr

biskup til þeirrar kirkju, bæði í löncíum ok lausafé , ok kvað á

síðan, at þar skyldi ávallt biskupsstóll vera, meðan ísland er

byggt ok kristni má haldast. Gizurr biskup gaf til kirkju í Skáia-

holti purpurahökul hvítan, er þar heíir lengi síöan beztr verit,

ok margar gersemar aörar.

6. f essir mennváru samtíöaGizuribiskupi : Sæmundr prestr

i Odda, er bœði var forvitra ok lærðr allra manna bezt. Annarr

i) leiðréttj Lienardo, 379.

a) Gregorius liinn sjöundi (Hildibrandr) var páfi 1073—1085.

3) Haddung, 378. 210.

4) Vígsludagr Gizurar er því 4. Septbr. Nú keinr það ágffitUga við, að

einmitt 4rið 1082 bar 4. sept. uppá sunnudag (hinn 12. eptir trinitatisj. Vetrinn

næsta eptir var Gizurr á Qautlandi, og kom út 1083.

5*
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Markús Skeggjasorij lögsöguniaðr^ er var liinn mesti spekíngr

ok skáld-. I>eir báru ráð til samans, ok sóttu at ráði höfð-

íngja, at þat yröi lögtekit, at menn tíunduöu fé sitt á hverjum

misserum, ok allan lögvöxt fjár síns, svá sem í öðrum löndum

er títt, þar sem krislnir menn byggja. En með ráðleitni þeirra

ok fortölum spakhgimi urðu þau málalok, at menn^ gengu undir

tíundar gjaldit, ok skyldi síöan skipta í fjóra staði: einn hlut

til lianda biskupi, annan til kirkna, þriðja hlut skyldu liafa

kennimenn en Ijórða Jdut fátn;kir; ok hcfir eigi annarr sh'kr

grundvöllr verit auðráða ok hæginda í Skálaholti, sem tíund-

argjahht, þat er tilkigðist þá fyrir vinsækl ok skörúngskap Giz-

urar biskups^. Steinunn þorgrímsdóttir hafði búsforráð í Skála-

holti fyrir innan stokk, meðan Gizurr biskup reð fyrir stóhium,

en Dalla meðan Isleifr biskup hfði. En er Gizurr biskup hafði

setið at stólnum xx^ vetr, eðr því nær, þá felldu Norðlend-

íngar bœn at honum, at þeir skyldi ná at liafa biskup einn

sér**, ok setja þar biskupsstól annan í Norðiendínga fjóröúngi,
r

ahan at aftektum, og væri tveir biskupsstólar á Islandi, ok töldu"'

þess ván, at annathvárt mundi ván vera, at sjaldan eðr aldrei

mundi vera biskupslaust á landinu , ef tveir væri biskupsstól-

arnir; ok þá bæn veitti Gizurr biskup með guði Norðlendíngum

;

ok var síðan valinn*^ tilbiskups af guði ok góðum mönnum Jón

1) lOgsagnarmaör, 379.

2) Markús Skcggjason var vinr Ara fróða, og eptir hans fyrirsögn rit-

aði hann lögsugumannatal sitt, matti þvi Ara vera kunnigt mn hann, og

daiiða hans, en Ari segir, að hann tœki lögsögu vetri síðaren Giziirbiskup

kom út, eðr 1084, og hcfði 24 ár lögsögu , cðr 1084— U07, þegar bæði

árin eru meðtahn, en hann andaðist 14. octbr. 1 107; sama segja og allir gamlir

annálar, og kemr cnn fremr öldúngis heim við aklr Gizurar biskups, því

eptir Markús hafði Úlfheðinn lögsögu 9 ár (1107-1116), en hið fyrsta

ár Bcrgþórs var það þíng, er Gizurr biskup var veikr, og gat eigi komið

til alþíngis, og J>orlákr var kosinn til biskups (1117). En í lögsögumannataU i

Melabók og einum ómerkum pappírsannál er sagt , að Markús Iiafi andazt

1093, en þá kæmi Bergþórr (1003— 99) ; þá er lögsögumannslaust eptir Mela-

bók í 8ár (1099—1107), þá Úlfheðinn (1107—1110), |)á Bergþórr annað

sinn. Tíundarlögin eru og bcztr vottr ])ess, að Markús hfði framyfír 1003.

ö) þeir, 379. 4) Thmd var lögtekin á íslandi 1090.

5) á að vera 24 vetr, og svo segir Ari; þó er sjálfsagt, að Jón hefir

farið iitan sumarið 1105, því hann fór fyrst ú fund páfa, áðr hann vœri

vígðr, og hefir vctrinn gengið til þess, og fram á vorið 1106.

6) leiðr.; so, 379. 7) töluðu, 370. 0) vald^, 379.
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prestr Ögmundarson , ok hann fór utan með bréfum Gizurar

biskups, ok sótti síðan á fund raschalis páfa^ , ok var hann

vígðr til biskups af Özuri^ erkibiskupi í Lundi í Skáney-^

ij nóttum fyrirPhiHppi messu ok Jacobi-*. Jón fór síðan til ís-

lands ok setti bisluipsstólinn at llólum í lljaltadal í Skagafirði.

Gizurrbiskup hafði telja látið bændr á íslandi, þá er þíngfar-

arkaupi áttu at gegaa, ok váru þá vij*^ í Austíirðíngaíjórðúngi, en

X<= í Sunnlendíngafjórðúngi, ix." i Yestfirðíngafjórðúngi, en í Norð-

lendíngafjórðúngi Xíi*^ oTt var sá auðgastr at jöfnu manntah.

7. En er Gizurr biskup var orðinn hálfáttræðr^
, þá tók

hann þýngd svá mikla, at hann [réttiekki"^ or reltkju, ok hann

var eigi þíngfærr. Hann sendi þá orð vinum sínum ok öUum

höfðíngjum tii alþíngis, at menn skyldu biðja forlák prest Run-

úlfsson til utanfcrðar. En hann taldist undan, bæði fyrir æsku

sakir ok margra annarra hluta. En þó lauk svá því máli, at

hann játaði at gánga undir þann vanda, ef þat vœri biskups

ráð. Síðan lét Gizurr biskup búa ferð hans, unz hann var at

öllu vel búinn, ok fékk honuni bréf sitt á fund Özurar erki-

biskups. En sótt elnaði á hendr Gizuri biskupi, ok gjörðisl

hörð, ströng ok óhæg, ok féllu stór sár á hörund hans allt

atö beini, ok fylgðu stór óhægindi af verkjum. En er mjök

tók at honum at sækja, ok menn þóttust heyra, at beinin gnötr-

uðu við hræríngarnar, þá gekk Sleinunn húsfreyja at sænginni,

ok spurði, hversu þá skyldi mætti manns komit vera, er heita

1) Paschalis ij. var páfi 1099—1118.

2) ErkibiskupsstóU var settr í Liuidi 1104, og var Öziirr hiiiu fyrsti erki-

biskup. Hann aiidaðist 1137.

3) Skaneyjum, 379.

4) í Nögu Jóns helga eptir Gunnlaug iiiúnk cap. 21. segir, að Jón vœri vígðr

á svinnudag, 2 nóttuni fyi-ir Philippi messu og Jacobi (sem er 1. Mai).

Arið 1106 bar einmitt messudag þeirra uppá þriðjudag, og vígsludag Jóns

^iskiips (29. Apríl) bar þá upp d 5. sunnudag eptir páska. J»að er vita-

skuld, að cptir tímatali Húngrvöku og Gunulaugs œtti Jón að vera vígðr 1099,

nicssudeginum ber hér, sem ávallt ella, saman við hiö retla tímatal.

a) sbr. Islendíngab. cap. 10.

e) sumarið 1117, það sama sem Bergþórr tók lOgsÖgu, hafði Gizurr

^mini um sjötugt; kemr pví aldr hans ágætliga heim við lögsögumannatal

Ara; þetta sumar var lögtekið að rita lög að Hafliða Márssönar, og ^or-

lákr kosinn til utanferðar.

frö. l reis ei, sum af handritunum og Eh. i'itgáfan.

8) knó inn at, b. v. 378. 205.
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skal fyrir manni. En biskup svarar: ^^því at eins skal' heita

á guð, at aukist ávallt mín óhægindi, ef til þess er heitið meðan

ek má standast; þvi at engin cfni eru á jþví", segir hann, ,,at

biðjast undan guðs hardaga, er náliga mun komit á enda a;fi

minnar, ok gengit áðr niargt at sölu"^. llann var ok þá at-

spurðr, hvar hann vildi láta grafa sik: en hann svaraði með

viðrkenníngu ok miklu lítilæti : ..graíi þér mik hvergi í nándir

föður mínum
,

því at ek em þess eigi verðr at hvíia honum

nær". Síðan skipaði hann til allahluli, eptir því sem hann vildi

at vœri, áðr en hann andaðist. Synir Jians önduðust allir fyrr

en hann, nema Böðvarr. Gróa, dóttirhansj lii'ði eptir hann, ok

var gipt Katli I>orsteinssyni. Gizurr var vígðr til hiskups þá [er]

hann var fertugr at aldri; þávarÓIafr konúngr kyrri at Noregi,

sonr Haralds Sigurðarsonar. Gizurr hiskup andaðist þriðja dag

viku, xij nóttum fyrir Columba messu*'*. í>á iraföi hann verit

biskup xxxvj vetr^*. Hann var grafinn hjá föður sínum. i>á

var liðit frá híngatburði Christi XF^ ok xi ár*^. Svá féll mörg-

um manni nær andlát Gizurar biskups , at aldrei gekk or hug

meðan þeir lifðu. En þat kom ásamt með öllum mönnum, at

hans þóttust aldrei iðgjöld fá; þat hefir ok verit allra vitra

manna mál, at hann hafi af guðs góðgipt ok sjálfs síns at-

gjörvi göfugastr maðr verit á íslandi bæði lærðra [manna ok

ólærðra*'.

8. Á því ári er Gizurr biskup andaðist þá andaöist ok Pascha-

Hs páfi, ok Baldvin Jórsalakonúngr ; Arnlialír patriarchi í Jór-

salaborg; Alexius Grikkjakonúngr; rhilippus Svíakonúngr". J>á

1) skyldu raenn, 20ö. 210.

2) 205. 20G. 210. 378 liafa ^.usíilu" (ósuluP), og mim þýða sama og:

(,að óhófi", sbr. iidsel; sbr.^ Páls s. cap. 12.

3) liion 12. dají fyrir Kolunibamessu (5. kal. jiiiiii , scm Ari segir,

eðr 28. Mai, bar einmitt árið 1118 uppú þriðjudag; í ártiðaskránni cr og

andlát Gizurar talið penna dag.

4) þannig Ari fróöi. Flest hin beztu liandrit Húngrvöku hafa xxxv,

og pannig hefir 379; sö þaö ekki ritvilla, þú kemr þaÖ tU af |)vi, at |)ar

er talið frá útkomu Gizurar 1083.

5) xc, 379; rángt, fyrir xic.

ö) á að vcra 1118, sem mcssudagrinn bezt vottar; í Jónssögu helga

eptir Gunnlaug múnk stcndr sem í Húngrvöku.

7) frá [ ok leikra, 210.

8} pannig Islendingab. cap. IO5 ÖU handrit HúngrvÖku hafa hér ^jFrakka-
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gjörðist ok (Weðrátla mikil. þá var sú hríð um dimbildaga,

at kennimenn máttu eigi ílytja tíðir á kirkjum lyrir norðan

líind föstudaginn lángaj ok hóf upp knör^ undir EyjafjöUum, ok

sneri á lopti^ ok kom hvölfandi niðr, ok h'íilí hluii manna mátti

tuka corpus domini á páskadaginn, en sumir urðu úti. Önnur
hríð kom þá menn riðu til alþíngis , ok drap fc manna fyrir

norðan hmd; þá'^ braut ok kirkju á þíngveUi, þá er llaraldr kon-

úngr Sigiirðarson hafði við tilfengit. J>at siimar kom til íslands

XXXV skipa, en viij komu til Noregs um haustið eptir Micha-

eUs messu. Við þat óx svá mikiU mannfjöldi á íslandi, at

þat var mikiU óáransauki í mörgum heruðum. Svá hugöist at

hinum vitrustu mönnum, at svá þótti drjúpa ísland eptir frá-

faU Gizurar biskups , sem Rómaborgarríki eptir fall Gregori

páfa. En fráfall Gizurar biskups bendi [til æltar-* um öU óhæg-

indi á Islandi af óáran, bæði í skipabrotum ok manntjóni, ok

íjárskaða, er því fylgði, en eptir þafc ófriðr ok lögleysnr, ok á

þat ofan manndauði sá um allt landit , at enginn hafði sh'kr

orðit síðan landit var hyggt. Tveimr vctrum eptir hit Gizurar

bislíups varð IJaíliði Mársson sárr á alþíngi-^, ok varð eigi um
málit dæmt þat sumar.

9. Böðvarr einn lifði sona*^ Gizurar hiskups, þá er hann

andaðist; en áðr önduðust aðrir synir hans: Teitr, Ásgeirr,

|>órör ok Jón. Gróa liföi ok lengi síöan , ok varð nunna, ok

andaðist í Skálaholti á dögum Klængs biskups. í biskupsdómi

Gizurar biskups uröu mörg siórtíðindi: lát hins helga Knúts

konúngs á Fjóni ok Bencdikts, bróður hans
;
Yilhjálms Englands

konúngs; audlát Olafs konúngs kyrra ok llákonar Magnússonar

koniingr". Philippus Svíakonúngi*, dóttuniiadr líamlds Sigiirðarsonar, and-

aðist, 1 1 18 (ísl. ann. ; Hervarar s.); PhiUppus Frakkakonúngr andaðist 1 108.

AUir þcssir höfðíngjav, sem hör eru nefndir, önduðust cinmitt H18, siimir

fyr cn sumir síðar á ári en Gizurbiskup, ncma daiiða ár Arnalds patriarcha

vitimi vér eigi, en alls enginu af þessum andaðist 11 1 1, sem eptir reikníngi

Hitngrvoku og Gunnlaugs síigu múnks er ritað scm dauða-ár Gizurar.

i) kraum, niisskrifað, 379. 2) lopt upp, 379. a) |>at, 379.

a) í'yIx [ tilffitlan, snm handr. og Kh. útgáfan.

r>} Hafliði Mársson var sœrðr á alþíngi 1120, og þá var manndauðinn

mikli (ísl. ann. og Sturlúnga s. i, 18"}, og á nœsta sumri 1121 varð sœtt

{>eirra Jjorgils og Hafliða. Tvcim vetrum cptir audlát Qizurar segir Ari

enn frcmr að vferi aldamót; það er rött, |>ví 1120 er síðasta ár í túngluld,

1) son, 379.
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i Noregi; fallMagnús konúngs berbeins vestr á írlandij álJlastin;

færsla* hins helga Nicholai biskups ílíár; andlát Ólafs konúngs

Magnússonar i Noregi; lífiát Magnúsar jarls bins helga; andlát

lögsögumanna: Markúsar [ok] Ulfheðins ; ok Teits Isieifssonar

ok annara sona Isleifs biskups ; elds uppkoina í IleklUj ok mörg

önnur stórtíðindi, þó hér sé eigi skrifut'^.

10. f»orlákr Runólfsson, |>orlákssonar^, fórarinssonar, for-

kelssonar skotakolls*, ok sonr Hallfríðar Snorradóttur Karlsefnis-

sonar-'^, var fæddr upp með föður sínum í barnæsku, en hann

var lærðr í Haukadal. llann var snemmendis skynsamr ok sið-

látr, ok hugþekkr hverjum góðum manni. Ilann var bænahalds-

rnaðr mikill þegar á únga aidri, ok skjótr í skilníngum. Ilann

var lagðr til kennimannsskapar. Linr var hann ok lítilátr ok

óafskiptasamr, heilráör ok heilhugaðr við alla þá, er hjá honum

váru, mjúklátr ok miskunsamr við þá er þess þurftu við, frænd-

raakinn ok forsjáll í flestum hlutum, bæði fyrir sína hönd ok

annarra. forlákr hafði þá tvá vetr hins fjórða tigar, er hann

var til biskups kjörinu**, ok má af því marka, hverr maðr hann

var, er*^ sá maör kaus hann til hins mcsla vanda er vitrastr

ok göfugastr var, en honuni" kunnastr, er var Gizurr biskup. |>or-

lákr var meöalmaör vexti, lángleitr og Ijósjarpr á hár, þokka-

góðr, en kallaör ekki vænn maðr af alþýðunni, né allskörugr

at ávarpi velílestra manna. En er hann kom utanlands , var

3) klaiistrafær>sla; sum önnur handr. og Kh. útg'áfan; færsla (translatioj

er upptekníng helgra manna bcina.

2) Árin, seni pessir viðburðir urðu á, cru pessi : Andlát Knúts helga 1087
;

>

Vilhjálms bastarðar sania ár; Olafs kyrra 1093; Hákonar Magnússonar 1094;

Magnús beríætta 1103; Magnús Eyjajarls llið; Olafs konúngs Magnússonar

sama ár; Markús Iðgsögunianns 1107, 14. Oktober; lílfhéðins 11 10.

Teitr prestr Isleifsson, fóstbróðir Ara , andaÖist 1110. Klds uppkoma í

Heklu hin fyrsta varð 110-1 (ísl. ann.).

s) þannig Landnáma 5. 11 og l. 20; Ari iVóði, ncfnir hann Jorleik,

og má vera að það sö röttara, því hann var bróðir HaUs i Haukadal
, og

má því Ara hafa verið kunnigt um hann.

4) leiðrétt; 379 hefir rángt: thorlaksson, Jorariusson
, iÞorkelsson

.SkattakoUzson.

s) þannig Landnáma; en 379. 378 og 205 hafa Karlssonar (rángl).

0) J)orlákr er pvi fœddr 1085, en í Haukadal hefir hann varla komið fyr en

Ari var kominn þaðan. Fyrir
J)á J>orlák og Ketil biskupa ritaði Ari bók sína.

t) en, ráagt, 379. hann, rángt, 370.
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þá svá á tekit, at lítið mimcli maniival veraá landinuj ok þeim

feýndisl hann ósendiligr til slíkrar lignar; en liann svaraði

sjálfr, at eigi kæmi þat til þess, ok kvaö þat mest valda, at

hann hefði meir leynt anmörkum fyrir mOnnum en guði; ok

af þessum svörum þóltust menn vita, at hann mundi vel til

fallinn vera slíkrar tignar. En er hann kom á fund Ozurar

erkibiskups, þá sá hann brált hverr l>orIákr var, ok tók

við honum með sæmd ok virðíngu, en haföi í nokkura

tregöu um vígslu hans, ok laldist eigi kunna at setja höfut á

höfut ofan; en þó, at orðsendíngu Gizurar biskups, þá hét

hann honum vígsluuni, ok vildi eigi til þess staðar vígja, er

áðr var annarr biskup at, ok bað hann kjósa sér stað, athann

væri tii vígðr, en leyfði þó, at hann væTÍ í Skálaholti, efGizurr

biskup leyfði hánum þat, ef hann væri á hTi, er þorlákr biskup

kæmi út. þorlákr var vígðr til biskups iij nóttum fyrir Philippi

messu ok Jacobi, ok var hann vígðr til slaðar í Reykjaholti

í Borgarfiröi. Ilann var vígör í Danmörk xxx dögum fyrr en

Gizurr biskup andaöist í Skálaholti^.

1 1 . þorlákr l)iskup fór til íslands þat sama suinar, sem hann

var vígðr, ok tóku menu feginsamhga við lionum, sem verðugt var.

Hann hélt Innu sama iítilæti í biskupsdómi síhnm, sem hann hal'öi

áðr haft, ok alla lét hann sína mannkosti í vöKt fara, en öngva

þverra, mcðan hann lifði. llann tók marga menn til læríngar, ok

uröu þeir síöaii góöir keunimenn, ok í uiörgu eildi liann krislnina

á íslandi. þá er þorlákr biskup hafði iij vetr setið at stóh í

Skálaholli, þá andaðist Jóu biskup Ögmundarson at llólum,

eu síðan var kjörinn í slaðiun KetiII þorsteinsson, ok fór hanu

ntan ok suðr til Danmerkr, ok var þar vígðr til biskups X

nóttuni eptir- Kyndilmessu, ok koni Lil Islands bit sama sumar

eptir. þorlákr biskup ruddi til þess á sinum dögum, at þá

var settr ok ritaör kristinna laga þáttr, eptir hinna vitrustu

maniia forsjá á landinu, ok umráöum Özurar erkibiskups, ok

váru þeir báðir viðsladdir til forráða þorlákr biskap ok Kctill

biskup; og margt var þat annat, sem þeir settu ok sömdu á

sínum döguni til siöbólar landsmönnum. forlákr biskup bauð

Vígshidagr ^>orláks biskups er |>vi himi 28. April (2. sunnudag cptir

páska) 1118, en Gizur biskui) íindaöist á þri(^judag, 28. Mai.

2) þannig- heíir 378 og 205; fynr, 379; vígshidagr Ketils hiskups verðr

íyrsta sunnudug i fOstu, 12. Febrúar 1122.
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barnfóstr Halli Teitssyni i Ilaiikadal, ok fór þá (iizurr, son Ilalls,

í Skúlaholt', ok var biskup viö liann svá áslúðligr, sem hann

væri hans son, ok spáði liann^ þat er siðarr^ gekk eptirj at sh'kr

merkismaðr mundi trautt íinnast á Islandi sem hann, ok varð

á þvi raun síðan. l^orláki biskupi þjónaði hinn sami prestr ávallt,

meðan hann lii'öi ok hann var biskup , er Tjörvi hét, ok var

Böðvarsson'^, mikiii dýrðarmaör , ok hann hafði áðr verit raeð

Gizuri biskupi; ok mátti af slíku sjá, ok öðrum hans dagligum

háttum prýðihgum, hversu jafnlyndr hann var at góðu í sínu

lífi. Hann söng hvern dag þriðjúng af psaltara seint ok

skynsamliga, en þess á milli kendi hann eðr ritaði, eðr las

yfir helgar ritníngar, eðr læknaði^ ráð þeirra manna, er þess

þurftu ok á hans fund kómu; aldrei var hann iöjulauss. Orr var

hann við aumíngja, en kallaðr*^ féfastr við' alþýðu, ok sparði

þó aldrei penn/nga at nauðsynjum fcil allra þarfligra hluta.

12. En erf>orIák biskup skorti iij vetr á fimtugan at aldri,

þá tók hann sótt eptir þat, ok lá í svefnhúsi því, er hann var

vanr at sofa í ok læröir menn hans. En [er] sóttin tók at vaxa,

þá bað hann lesa yfir sér bók þá, er heitir c«ra lyastoralk'p þá

bók heiir gjörva Gregoríus páfi, ok sagt frá greinihga, liversu

þeim manni skal farit vera at öllu, er stjórnarmaðr skal vera

annarra manna; en þat þóttust menn á finna, at hann hugöi

síðan betr til síns andláts, en áðr en bókin vœri lesin. Ilann

bjóst síöan við andláti sínu, sem hann kaus sjálfr, ok eigi vissi

almúginn hvat fram fór í sóttinni allt til andláts.

í>orlákr var vígðr til biskups á dögum Gelasi^ páfa; þá

liafði hann iij vetr hins ijórða tugar. llann andaöist uæsta

dag fyrir Brygittar messu^, þá haföi hann biskup verit XV vetr,

1) Aldr Gi7Aivav Hallssoniiv má iiiavka liev af. Haft hanii vevid 7 vetva

við antllát J>ovláks Liskups, og ýngvi hefiv hann vavla vcrið, þá hofir hann

orðið áttrreðr , því hann anflaðist 1200, og lífði í tíð fimni biskiiiía í

Skáiaholti.

2) honum, Kh. útg. 3) síðan, sum handr, og útg.

4) BöÖólfsson, 378 hev, eu síöar Böðvavsson.

ft) rœktaði, 378. 0) leiðr. 5 baUdv, 379. t) af, iiin og útg.

h) Geladi, mísskrifað, 370. Gelasius kom ciitiv raschalis og vav eitt

ár páfi, og andaðist 1119, 29. Januar.

0) Brigiðav mcssa cr 1. Fcbr., og ætti dauðadagr Jjorláks því að vera

31. Jan., en 1 ávtíðaskrá ev hann scttr 1 . "Fehv, , eðv á sjálfa Brigiðav messu,

og vitum vór eigi hvort sannai*a er.
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ok var grafinn hjá hinum fyrrum biskupum. þá váru konúngar

í Noregi Eysteinn ok Sigurðr Jórsalafari. l>ú var liðil frá híngal-

burð Christi xi*^ vetra ok xxvi vetr^

Sá atburðr varð fyrir norðan land þann sama dag er I>or-

lákr biskup andaðist, at á þeirri sömu stundu fór leiðar sinnar

prestr einn fróðr ok göfugr, er Árni hét, sonr Bjarnar Kárleifs-

sonar^ ; hann heyrði söng fagran upp í himininn yíir sik , ok

var súngin cantilena Lambertus biskups þessi:

^Sic animam cíaris cœlorinn reddidit astris'\

en þat var vitað, þá til var prófat, at engi maðr hafði þar

í nánd verit. þótti af því mörgum mönnum mikils vert um
þenna atburð, ok letu sér eigi ór minni falia.

Margt er merkiligt ok ga;zkusamligt at segja frá þorh'iki bisk-

upi Runólfssyni. J>au tíðindi urðu í hans biskupsdómi, at þá and-

aðist Jón bisknp helgi á llólum, ok [Eysleinn konúngr ok Sigurör

Jórsalafari"^ Sæmundr prestr hinn fróði andaðist þat vor hit

sama, erþorlákr biskup andaðisl áðr umvetrinn-*
; þá var ok víg

|>orsteins llallvarðssonar-'^ og þórarins Ivarssonar'''. I>á andaðist

Bergþórr lögsögumaðr. l>á var lögdeila þeirra Hafliða Márs-

sonar ok þorgiis Oddasonar; þá var ok sætt þeirra"^. Margir

höfðíngjar váru þorh'iki biskupi óhægir fyrir sakir sinnar óhlýðni,

en sumir í óráðvendi ok lagabrotum, en [hann] hafði allt í liönd-

um, sem bezt váru efni á.

13. Magnús var sonr Einars Magnússonar, J>orsteinssonar,

Hailssonar af Síöu, ok þuríðar Gilsdóttur, Hafrssonar, Svertíngs-

souar**, llafr-Bjaruarsonar, Molda-Guúpssonar. Magnús var upp-

i) þetta er eptu' Húngrvöku timatali, cn að róttu tali 1133 (sbr. Jiorl.

s. hins hclga cap. 1.).

•2) Kjarlcifs s., 205. í?OG. 210; likligt er að nafnið sé rúiigrært, og

œtti að lcsa (,Karlseí'nissonar".

3) frá [
Eysteinn kouúngr Jorsala faðir, rángt, 379 ; Kh. útg. les : Ry-

steinn konúngr, hrúöir Sigurðar Jórsalafara.

i) þannig hinir, scm er rett; vorit, 379.

ft) Hávarðssonar 205. 206. 210, nmn vera rángt.

6) Einarssonar, 378. 205. 200.210. Sumir annálar nefna vigjþórarins

%jólfsHonar 1130, og mii vcl vera, að það sö sami maðrinn.

7) þessl tiðindi iirðu á J)cssum ánun: andlát Jóns biskups 1121; Eysteins

konúngs 1122; Sigurðar jórsalafara 1130 ; Sœmundar fróða 1133; vig J>or-

«teins HaUvarössonar 1119; andlát i3ergþórs lOgsOgumanns 1123.

e) V. í handr. en er húr tekiö cptir Lancln.

j
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fæddrmeðEinariföðiirsínum okOddnýju, stjúpmóður sinni, dóttur

Magnúsar prests l>órðarsonar or Reykjaholti. l>essum kváðust

Jjau mest unnat hafa af öilum sínum börnum. Magnús var tll

bækr settr, ok vígðr öUum vígslum, áðr hann varprestr. Magnús

var vænn maðr at áliti ok heldr hár maðr vexti, íagreygðr ok

vel Hmaðr, þýðr ok þekklligr ok alira nianna sköruligastr* í

öllu yfirbragði ok látgaiði. }Jann var Ijúfr ok h'tilátr við alla,

stórlyndr ok staðfastr í skapi, fullræðasamr, frændrækinn, marg-

fróðr ok málsnjallr. Hann reyndist og vel brugðinn [við hvárt-

tveggja-, búnað ok farar, ok var ávallt ailamenn sættandi, hvar

sem hann var við mál manna staddr, ok sparði þess ekki,

hvárki orð sín né auðæfi. En þá er forlákr biskup hafði and-

azt áðr um vetrinn, þá var Magnús kjörinn til biskups sumarit

eptir, ok þat sumar*^ ætiaði hann til utanferðar , ok varð aptr-

reka i Blönduós-*, ok var þá íSkálaholti um vetrinn, ok fór til

Noregs annat sumareptir^. þat sumar fór hann utan, er þeir

Magnús Sigurðarson ok Haraldr gilli börðust á Fýrileif, ok

stökk þá IJaraldr undan suðr íil IJanmerkr. Magnús biskups-

efni fór til Danmerkr hit sama haust, ok gaf gjaíir llaraldikon-

úngi ok tókst þá vinfeiigi þeirra mikit. Magnús fór á fund

Özurar erkibiskups, ok tók iiann við honum virðuliga, ok vígði

hann til biskups á Simonis messudag*^. J>ann vetr liinn næsta

var Magnús biskup í Sarpsborg, þar til er Haraidr konúngr

varð innlendr; þá fór hann til lians ok tók konúngr feginsani-

liga við honum, ok með hinni mestu sæmd ok virðíngu, ok var

með lionum þar til hann fór út aptr til Jsiands, ok þá af kon-

úngi virðuiigar gjaíir: borðker, er vá viij merkr, ok var þar

síðarr kaleikr' or gjörr, ok margar gjaör aðrar, því at konúngr

var örr ok stórlyndr við vini sína«. Magnús biskup kom tii ís-

1) skrautlcgastr, 378. 205.

2) frá [ Jeiðr. ejitir hiniim ; til livorstveggia, 379.

s) 1133. 4) BlOiuluósi, 379 og hiu. 1134.

6) p. e. Simon og Judas 28. Oktbr. (21. sunnud. eptir trinitatis) 1134,

því at* oröunum ^^næsta vetr" má sjá, að þetta hefír verið um haust og

skömmii eptir að hann kom til Daumerkr.

r) ..Skrjóðr, sem enn er í Skálholti", h. v. 205. 206. 210 á spázíu me^
hendi Jóns GiKurarsonar og Jóns Olafssonar.

,

e) sbr. sögu Haralds giUa cap. 16 (Fornm. s. vii, 197J ; um sumarið 1135

fór biskup út til Islands, en konúngr var vcgiun á Öðrum vetri eptir (14.

Deccmber) 1136.
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lands um alþíngi, ok kom íEyjafjörð ok reið til þíngs, ok kom
þar þá menn váru at dómum, ok urðu eigi ásúltir um eitthvert

mál, en þá kom maðr at dóminum, ok sagði at nú riði Magnús
biskup á þíngit ; en menn urðu svá fegnir þeirri sögu, at þegar

gengu allir menn lieim. En biskup gekk síðan út á lilaðit

fyrir kirkju, ok sagði þá öllum mönnum þau tíðindi, er gjörzt

höfðu í Noregi, meðan hann var utan, ok þótti öllum mönnum
mikils um vert málsnilii hans ok skörúngskap. þá reyndist

ok brátt hverr ágætismaðr hann var í sínu stórlyndi ok forsjá,

bæði fyrir sína liönd ok annarra , af því hann sparði aldrei

fjárhlut til meðan hann var biskup, at sætta þá, sem áðr váru

sundrþykkir, ok lagði þat jafnan af sínu til, er [þeirra var í'

miUi, ok urðu af því engar deildir með mönnum meðan hann

var biskup. Hann helt binu sömu lítilæti sínu við alþýðu sem
áðr, þó [hann] væribiskup, ok var hamiafþví vinsæUi en flestir

menn aðrir, ok hafði þar marga stóra bluti til þess gjört.

14. Magnús biskup lét mjök auka kirkju í Skálaholti
, ok

vígðisíðan, ok var kirkjudagr settr á Seljumannamessu, en áðr

hafði verit Krossmessa á vár, þá er Gizurr biskup haföi vígt.

Magnús biskup lét tjalda kirkju borða þeim, er hann hafði út

haft, ok váru þat hinar mestu gersemar. llann bafði [ok út^

pell þat, er [hökull sá er or gjörr^ er skarbendíngr* heitir.

Hann efldi ok mjök staðinn í mörgum tillögum, þeim er lengi hafa

mest gæði at verit, bæði staðnum ok svá þeim, sem hann bafa

síðan varðveitt. Ilann keypti til staðarins í Skálaholti Arnes

og Sandártúngu^ , ok nær aUav Yestmannaeyjar , áðr en hann

andaðist, ok ætlaði þar at setja múkh'íi; en honum endist eigi

tU þess líf. En þá er KetiU biskup var nú orðinn vel sjötugr,

þá fór hann til alþíngis ok fól sik undir bænahald allra lærðra

manna á prestastefnu, ok þá bauð Magnús biskup honum heim

með sér í SkálahoU tU kirkjadags sms , ok brullaups þess, er

þá skyldi vera. Sú veizla var svá mjök vöndut, at slík eru

sízt dæmi tU á íslandi; þar var mikUI mjöör blandinn, ok

i) þörf var þeirra í, 378. a) frá [ iit ok, 379.

a) frá [ er lagað eptir líkincUim; liökuU sá var iir gjörðr, 204. 207.

208. 211, 381 og útg. ; liaukr sá er á gjörður, 379; hauksnautr var úr

gjörðr, 205. 200. 209. 375. 378.

4) þaniiig hafa fíest hin og xUg. ;
skarmendíng^, 379.

ö) SanUártúngur, 379.
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[öU alfuiig* iMinur scm bezl niátti verða. En föstudags aptan-

fóru biskupar báðir til laugar í Laugarás eptir náttverð. En

þar urðu þau tíðindi, at þar andaðist Ketill biskup , ok þóttu

mönnum þat mikil tíöindi. Mikill liryggleiki var þar á mörg-

um mönnum í því heimboöi, þartil er biskup var grafmn ok

um bann búit. En með fortöhnn Magnús biskups ok drykk

þeim hinum ágæta, er þar var veittr, þá urðu menn skjótara

afhuga hörmum sínum. En eptir þat var kjörinn** til biskups

at Ilóhmi Björn Gilsson, ok fór hann utan með bréfum Magnús

biskups til Askels erkibiskups, ok var Björn vígðr til biskups

næsta dag eptir Krossmessu á vár-*, ok fór út lu'ngat hit sama

sumar, ok var biskup at liólum xv='» vetr.

15. En þá XV vetr váru liðnir frá andkiti þorláks bisknps Ilun-

ólfssonar, en Magnús hafði biskup**' verit xiiij vetr, þá brasf* sú

óhamíngja á íslandi, at eigi lieflr önnur þvíiík verit at mannskaða,

þá Magm'is biskup hafði farit yfir Vestfjörðu ok var íHítardal um
Michaelismcssu. En hinn ríæsta dag eptir messudaginn, þá kom
þar eldr í bæinn um náttmál, ok varð biskup eigi fyr varr við,

en honum þótti eigi óhætt út at gánga, og var sem hann vildi

eigi bæði gjöra, at ttýja ógn dauðans, er hann sá þá nálgast,

en hafa þess áÖr beðit jafnan almáttugan guð, at hann skyldi

þat hflát spara honum til handa, er hánum þætti sér í því

laugar píníng«. Magnús biskup lét þar sitt líf í húsbruna, ok

1) frá [ þannig hefír Páls biskiips saga cap. 5; öll Ölföng, útg. eptir

nokkrum handritanna; Öl áföng, 379.

2) Ártíð Ketils biskiips er 6. JuU; ártíðaskráin hefir 7. Juli. I prcsta-

tali (IslenrUnga sögur I, 384) stentlr ^,octabas apostolorum Petri ok Pauli*',

og kemr það í sama stað. J)ar segir og , að hann hafi andazt föstudag

í sólsetr. Jíessa sögu sagði Magnús biskup sjálfr Ara fróða.

3) leiðrett; handritin ÖU hafa (^vígðr".

4) það getr ckki hafa verið fyr en á næsta alþíngi, 1140, að Björn var

kosinn til utanferÖar, en vigðr næsta vor, 4. Mai 1147, sem þá bar upp

á 2. sunnud. e. páska; en hann var 15 vetr biskup, en annálar segja

hann hafi andazt 1102, og kemr það allt í réttan stað niðr.

ö) þannig 378. 205 ; í sumum er misrítað : xij
, og þannig hefirKli. útgáfan.

e) biskup hafði, 379.

7) bar til, hin handr. og Kh, útg. ;
(.brast k Islandi", þ. e. buldi á

Islandi, dundi yfir landið.

») sín b. V. 378; 379: laung sín piníng.
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með hánum ij menn ok lxxx^ þar andaðist Tjörvi^ prestr

Böðvarsson, er ávalit hafði honum þjónai í hans líisluipsdómi.

I>ar létiist Yij prestar aörir ok allir göíngir. l.ík ])iskups ok

Tjörva váru náliga óhrunnin , ok váru bæði færð í Skálaholt,

ok þá váru sendir skynsamir menn í Fljótslih'ö , Páll prestr

Sölvasou or lleykjahoUi ok Guðmuudr Koðransson, at segja

þessi tíðindi Hahi Teitssyni ok Eyjúlíi Sæmundarsyni, ok öðrum

höfðíngjum, er at veizlu váru með honum. feir fóru slrax í

Skálaholt; en vestan kom með iík hiskups ok Tjörva: Guð-

mundr prestr Brandsson, ok Snorri Svertnigsson, ok íleiri virðu-

ligir menn, ok kómu í Skálaholt á Díonysius messu. En Gere-

onisdag-"* váru h'kin niðrsett hjá grepti hinna fyrri hiskupa, [ok

hefir vætr* meir til óyndis hagat en þá, er menn urðu svá nauð-

skilja, at náliga varð liverr við sinn ástvin at skilja, í Ih'tardal.

Magnús var vígðr til biskups af Ozuri erkibiskupi á dögum

Anacleti páfa^, á dögum Uaralds konúngs giUa ok*^ Magnús Sig-

urðarsonar, Noregskonúnga. I>á var hann vetri meir en hálffertugr^.

En hann andaðist í húsbruna í llítardal fimia dag viku, einni nótt

eptir Michaelismessu**. I>á var liðit frá híngatburði Christi

vetra XL ok einn vetr^
;
þá hafði hann xiiij vetr verit biskup.

16. MeðanMagnús var biskup, þá sviku bæjarmenn ílarald

gilla, ok þá fellu þeir Magnús konúngr Sigurðarson ok Sig-

urðr slembidjákn. I>á varð víg þóris Steinnióðssonar ok

andlát Özurar erkibiskups, ok [llafns] Úlfheðins [sonar] lög-

1) LXXH i annálum og ártíðaskrá, svo öU líkindi eru til, að sú tala sé

réttai-i , en Húugrvaka fari her tugaviUt. ^essar 6 brennur hafa verið
r

mestar á Islandi í fornöld: Blund-Ketilsbrcnna 904; Njálsbrenna 1011;

Hítardalsbrenna 1 148 ;
LOnguhliðarbrenna 1196; Jíorvaldarbrenna Vatns-

firðíngs 1228 og Fluguniýrarbrcnna 1253.

2) 378 og 205 ncfna hann Torfa, og niun það rángt.

3^ Dionysius niessu (9. Okt.) bar þetta ár uppá laugardag, en Gereonis

dag (10. Okt.) bar þá upp á drottinsdag, og því numu líkin hafa verið

grafin þann dag. (Handritin hafa: Geronis, Gedeonis, Gregorius, alltrángt).

4) frá [: og hefir vcrit, 378; 205: ei hefir vcrit.

ð) Anacletus ij. var páfi 1130-1138.

6) sonar, b. v. 379, rángt.

t) Magnús biskup er því fæddr 1098, og hefir andazt fimtugr (1098- 1 148).

ö) áriö 1148 bar og Michaclis messu (29. Septbr.) einmiít uppá miÖvikudag.

») á að vera 1148, sem messudagrinn vottar og öll frásögnin.
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sögumanns' ok Finns löglsögu]mannft- , ok Henriks Eng-

landskonúngs, ok margt annat varð á hans dögum, þat er mikil

tíðindi váru í*'*. I'^ptir andlát Magnús biskups , hit næsta

sumar, varð at kjósa mann lil biskups, ok fór utan Hallr Toits-

son , ok mœlti allstaðar peirra máli, sem hann væri^ all-

staðar ]ku- barníæddr, sem þá kom liann. líaHr andaðist í

Trekt, þá þeir fóru aptr, ok var eigi vígðr til biskups. En þá

andh'it hans spurðist til íslands, ok menn mundu þurfa at kjósa

biskup, þá váru þat allra manna kjör, sem ráða áttu, með

forsjó lijarnar biskups á Hólum , at menn kjöru tii biskups

norðienzkan mann, þann er Klængr hét, ok var forsteinsson

ok Halldóru Eyjúlfsdóttur^.

17. Klængr var vænn maðr at áliti, ok meðalmaðr at vexti,

kvikhgr ok sköruligr*^, ok hinn mesti lærdómsmaðr. Hann var

málsnjaUr ok öruggr at vinfesti, ok hit mesta skáld"^, Hann

hafði verit með Katli biskupi ok hafði hann í mOrgu lagi hans

háltu góða. Klængr fór ulan hit sama sumar sem hann var

til biskups kosinn, með brefum Bjarnar biskups, á fund Áskels

erkibiskups, ok vígði hann Klæng til biskups xij, nóttum eptir

Máríumessu á vár, okhit sama sumar eptirfórhann tilíslands^,

1) ÖU handrit hafa ^^Úlfhóðins", en það nafn hlýtr að fara niilU mála. Að

framan (cap. 9) cr sagl, aö Ulfhuðinn andaðist \im daga Gizurar biskups,

og vist er það, að hann \ét af lögsögu IIIC og cr hans hvcrgi getið síðan

í annáhnn. Hór er því eflaust farið feðgavilU, og á að standa j^Rafns

tílfhéðinssonar". llafn hafði lögsögu 4 ár: 1135-1139.

2) Pinnr prestr Hallsson hafði lögsögu G ár, 1139-1145 og andaðist

1 145 (ísl. ann.), T Melabók er lögsögumannatal allt úr lagi fært þessi árin.

3) þessir viðburðir, sem nú eni taldir, urðu Jjessi ár; fall Haralds gilla

1136 (14. Decbr.); Öigurðar slcmbidjákns og Magnús blinda 1139; Jþóris

Steinmóðssonav 1136 (ísl. ann.); andlát Ö'/Avrav evkibiskups 1137 ogKafiisUlf-

héðinssonar 1139; Finns Hallssonar 1145; Heinreks I. Englakonúngs 1135.

4) ávallt, b. V. 379, Itklega fyrir ritviUu.

ö) ffitt Klængs biskups er rakin 1 biskupa œttum (Islend. s. I, bls. 361),

6) ok algjörr at sér ok ritari góðr, b. v. 378. 205. 206.

r) Klœngr biskup var höfuðskáld. Snorri tilfærir vísuhelming al-

hendan eptir hann í háttatali sínu ;
pað er úr kvæði, er vér œtlum að Klængr

hafi ort um siglíng sína til biskupsvígslu (,^bað ek sveit á glað geitis'*.

Snorra edda Svb. Egilss. bls. 132). Gunnlaugr múnkr getr með miklu lofi

bókagjörða Klængs (sjá Jóns s. helga cap. 27).

e) Tímatalið er þannig: Hallr andaðist í Utreelit 1150 (ísl. ann.),

1151 var Klængr kjörinn til biskups og fór samsumars utan, og var vígðr
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ok var þá kominn frá Róm sunnan, ok allt utan or Bár, Gizurr

Hallsson, [ok] fór lU með honum; ok áttu þá menn at fagna

tveim senn hinum heztu manngersemum á íslandi. Á tveim

skipum kómu út stórviðir, þeir er Klængr biskup lét höggva í

Noregi til kirkju þeirrar, er hann lét gjöra í Skálaholti, er at

ölhi var vöndut fram yfir hvert hús annat, þeirra er á íslandi

váru gjör, bæöi at viðum ok smíði. En er biskup kom til

stólsins í Skálaholli, þá varð hann þegar svá vinsæll við alþýðu,

at jafnvel unnu lionum þeir menn hugástum, er hann hafði

skamma stund at stóli setið, er heldr höfðu við honum horft

í sínum huga. Er þat eigi kynhgt, þó at svá yrði, því athann

var stórlyndr ok stórgjöfull við vini sína, en örr ok ölmusu-

góðr við fátæka menn. Linr^ ok h'tilátr var hann við ana,

kátr var hann ok keskifimr, ok jafnlyndr maðr við vini sína,

svá at þángat var til allra úrlausna at sjá, er hann [var, meðan

hann var at^ stólnum, hverskyns er við þurfti, Hann lét taka

til kirkjusmíðar, er hann hafði einn vetr at stólnum setið.

Svá sýndist öðrum mönnum tiUög vera mikil til kirkjugjörðar

at hverjum misserum, bœði í viðarföngum ok smíðakaupum

ok mannhöfnum þeim, er þar fylgdu, at svá þótti skynsömum

mönnum, sem öll lausafé þyrfti til at leggja, þau er til stað-

arins lágu í tíundum ok öðrum tillögum. Búit þurfti í annan

stað svá mikilla tillaga við at hverjum misserum, fyrir sakir

fólksfjölda ok gestrisni ok annarar atvinnu, [at] svá þótti, sem

þar mundi þurfa til aha lausa aura, þá er staðr átti. í þriðju

grein hafði hann svá veizlur fjölmennar, ok stórar fégjafir við

vini sína, er bæði váru margir ok göfugir, at þar þurfti ná-

liga ógrynni fjár til at leggja. En almáttugr guð, er allt

gott gefr af sér, lét öngvan þann [hlut skorta^ er þurfti at hafa,

bæði til kirkjugerðar ok annarar atvinnu, þeirrar er biskup vildi

láta hafa meðan hann lifði. J>essir váru höfuðsmiöir at kirkj-

unni í Skálaholti: Árni er kaUaðr var höfutsmiðr, ok Björn

6. Apríl 1152, sem þá bar upp á 1. sunnudag eptir páska (Boðunardagr

Maríu, Ánnuntiatio Mariœf er 25< Marts).

1) Ijúfr, 378.

2) frá [ vikið við eptir getg. ; var með , hann var að, 379; var með,

þar var á, 205.

a) þannig, 378; frá [ skort á, 379 og 205.

1. B. 6
,
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hinn hagi forvaldsson
;

Ulugi Leifsson telgdi ok viði. En þá

kirkjan var algjör, orli Runólfr hiskupsson^ vísu þessa:

Hraust er^ höll, sú er Kristi

hughhðum löt smíða,

góð er rót und ráðum,

ríkr stjórnari, sh'kum.

Gipía var^ þat, er gjörði

guðs rann ígultanni-*;

Pétr hefir eignazt ítra

Arna smíð ok Bjarnar^.

18. Klængr hiskup var svá mikill málafylgismaðr, ef hann var

at sóttr til ásjár, at hann var bæði höfðíngi mikill sakir vizku ok

málsnilh; honum váru ok landslögin í kunnara iagi. Af því

höfðu þeir höfðíngjar allan hlut mála, er hiskup var í fylgi með

;

var ok engin sú gjörð um stórmál, at eigi væri Klængr biskup

tii hverrar tekinn. |>eir váru ok hans vinir traustastir, er mest

[váru virðir*'' áíslandi: Jón Loptsson ok Gizurr Hallsson. Klængr

hiskup átti ok gjafavíxl við liina stærstu höfðíngja í öörum

löndum, þeim er í nánd váru; ok af slíkum hlutum varð hann

vinsœll, hæði utanlands ok innan. En þá er kirkja var gjör í

Skálaholti, svá biskupi þótti hún til vígslu fallin, þá gjörði biskup

veizlu mikla ok ágæta vinum sínum , ok bauð þángat Birni

biskupi ok Nichulási ábóta"^ , ok mörgum höfðíngjum, ok var

þar hinn mesti fjöldi boðsmanna; þeir vígðu báðir kirkju í Skála-

holti, Klængr ok Björn, annarr utan, en annarr innan, okhelg-

uðu háðir Pétri postula, svá sem áðr hafði verit, en Nichulaus

ábóti hafði formæH. [þat var á degi^ Viti píníngarvátts^ En

i) Runólír, son Ketils biskups, cr nefndr í prestatali norðanlands 1H3,

Hann andaðist 1186. z) var, 378. 205. a) varð, 378.

4) í flestiim handritum er eyða fyrír pessu orði (205. 206. 209. 210.

375. 378); 204. 380. 381 liafajúgtanni; 207. 211. 377: ,,guðs rann hefir

tignað". — Grettir kallar hjörninn ígultanna (,jígultanna gat ek unnit")

;

er júgtanni algcngara.

6) leiðrétt; handritin hafa ,,Bjarna". c) frá [ var undir, 378. 205.

7) Nikulás Bergsson er í ábótatali í Stokkhólmsbók talinn annarr ábóti

að ^verá. Hann ferðaðist víða iim lönd og eptir hans fyrirsögn er ritað

^jleiðai-visir ok borgaskipan", (A. Magn. 194. 8vo; pr. l Werlaiiifs Sym-
bolœ ad geogr. mcd. œvi. 1821. 4to, og Rafns Antiquités Russes ii, 397

—

415). Hann andaðist 1159. Hinn fyrsti ábóti að J»verá höt Höskuldr.

t») frá [ eptir 205 og hinum
; sleppt óvart í 379. 9) Vitusmessa er 15. Juni.
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eptir tíöir bauð Klængr biskup öllum þeim mönnum, er við kirkju-

vígslu höfðu \erit, at hafa þar dagverö
,
þeim er sér þótti þat

betr gegna, ok var þatenn gjört meir af stórmennsku en fullri

forsjá, af því at a einn veg reyndist þat ávallt, at eiga undir

niörgum heimskum, er einn vitr maör má vel fyrirsjá með
stilh'ngu, ok mátti þar ok þá mikit at raun um þat komast,

fyrir því at eigi höfðu þar færri menn dagverð en vij*', ok urðu

tillög meö óhægindum áör létti; en veizla var allvirðuhg, at

öllum þeim mönuum [þótti], er þángat var boöit, ok váru aUir

virðíngamenn mcð slórum gjöfum á brott leystir. [Kiængr

biskup létprýöa', þat mest hann mátti til fá, kirkju þá er hann

lét gjöra at Skálaholli, luiz hon var at öUu búin. Hann lét

gjöra^ guUkaleik ok setja gimsteinum ok gaf kirkjunni; hana

lét ok rita tíöabækr mikhi betri en áðr váru-^ Sú var öU iðja

hans senn : at kenna presthngum ok ritaöi ok söng psaltara,

okmælti þó aUt þat, er nauö bar til. [Meinlátsamari var hann^

í mörgu lagi en aðrir biskupar höfÖu verit, í vökum ok föstum

ok klæðabúnaöi; hann gekk opt berfœttr um nætr í snjóum

ok frostum. þá er Klængr haföi X vetr biskup verU, þá and-

aðist Björn biskup at llólum ij nóttum eptir Lúcasmessu^, þá
er hann hafði xv vetr biskup verit. En sumarit eptir [var]

kjörinn Brandr prestr Sæmundarson, ok hafði hann utan með
sér bréf Klængs biskups á fund Eysteins erkibiskups , ok var

hann vígðr til biskups Máríumessu dag hinn síðari*^, ok var í

Björgvin um vetrinn ok svá Jón Loptsson ; en síða[n] fór biskup

út um sumarit eptir, ok settist á biskupsstólinn á Hólum,

sem hann var til vígör.

19. Klængr biskup hélt allt til elli vegsemd sinni ok vinsæid-

um, svá at allir virðu hann mikils
,

þeir er mest váru verðir.

En er hann tók at cldast, þá sótti að honum vanheilsa mikU,

)) frá [ b. V. eptir getgátu. 2) tvískrifað í 379.

a) ^(ritandi bœkr margar ok merkiltgar, sem enn tjást at HóUmi ok víða

annarstaöar", scgir Qimnlaugr múnkr imi Klœng (Jóns s. h. cap. 27).

4) frá [ eptir getgátii; meinlátsamr, 379, 205 og fleiri, enþað á ekki

við það sem eptir kcmr.

ft) Lucasmessa er 18. Octbr. ártíðBjarnar biskiips er ogtalin 20. Octbr.

0) þannig^OS; þann siðari, 379;— Brandrvarvígðr 11G3, enþaÖárbar

Mariumessu hina siðari (8. Sept.) uppá 17. sunnudag e. tr. Brandr biskup

andaðist 1201 og var þvi 38 ár biskup. (378 hefir Magnúsmessu fyrir

Maríumessu, sem er rángt).

6»
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ok tók í fyrstii fætr hans at opnast af kiilda ok meinlælum,

ok óhægindum þeim, er hann hafði haft. En er hann tók at

mæða hæði elU ok vanheilsa, þá scndi hann utan hréf sín til

Eysteins erkibiskups, ok hað hann leyfis, at hann skyldi ná af

hendi at selja lands-fjölskyldir hiskupsdóms síns, ok at taka

annan til biskups í slaðinnj eptir dæmum Gizurar hiskups. En

þau orð kómu aptr af erkibiskupi, at í hans leyfi skyldi biskup

kjósa ok senda ulan , en hann skyldi halda upp tíðagjörð

ok kenníngu meðan hann væri til færr, þótt hann væri eigi

færr til yfirferðar. Klængr biskup fór til alþíngis, ok sótti þá

at höfðíngja, at maðr væ.ri til hiskups kosinn, ok var þat aUra

manna ráð, at hann skyldi kjósa þann, sem hann vildi, en

hann kaus þorlák þórhaUsson^, er þá var ábóti í þykkvabæ; ok

var þat mikU gæfa Klængs biskups, er hann kaus þann mann

epiir sik, er nú er sannheilagr, ok allir mega vita, at aldrei hefir

fyr meir neinn maðr at því reynzt á íslandi, nema hinn heilagi

|)0rlákr biskup'^, er þá var tU biskups kosinn. En þó hafði

Klængr hiskup staðarforráð þau misseri, ok var þó óhægt fyrir

at ráða, því at þá lágu öngvar gjafir til staðarins, en afvinna

varð öngvu minni. Klængr biskup seldi sjálfr af hendi staðarins

forráð, ok fékk þau í hendr þorláki hiskupi, ok þeim mönn-

um, er hann kjöri UI með sér; en Iiin síðustu misseri, er Klængr

biskup lifði, reis hann náliga ekki or rekkju , ok bjóst eptir

því við andláti sínu, sem hverr vitr maðr mundi sér helzt kjósa

í löngum vanmætti.

Klængr var vígðr til biskups á dögum Evgeni páfa af

ÁskeU erkibiskupi*'', ok á dögum Eysteins ok Sigurðar Noregs-

konúnga; hann hafði þá vij* vetr hins fimta tugar ok var

j) J>oraUason, 379; JþoraUdzson, 205.

2) í Jíorláks sögu hinni elztu cap. 19 cr líkt orðað: ^^því aldri liafði

uppkomið helgi ne jarteinir nokkurs manns á Islandi [fyr] en j)orláks bisk-

ups". Helgr dómr Jíorláks var upptekinn 1198, cn Jóns biskups 2 árum síðar

(1200). Vcr íctlum, að Ilúngrvaka og J>orlákssaga sé annaðhvort eptir sama

manninn, eða að báðir höfundarnir haii verið samtiða í Skálaholti, og munu
báðar sögurnar vera ritaðar skömmu eptir 1200, um daga Páls biskups,

eða litlu síðar, en hitt getr varla verið, að þœr só ritaðar á þeim 2 árum,

áðr enn helgi Jóns kom upp, cnda liggr ekki það í orðunum, ef að er gáð,

heldr að eins, að Jjorlákr cr talinn hinn fyrsti helgr maÖr hér á landi.

3) Evgenius iij. var páfi 1145-1153, ÁskeU erkibiskup 1137-1177.

4) þannig leiðrétt; i handritunum er ij, og œtti Klœngr eptir því að vera
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biskup xxiiij vetr. Hann andaðist iij nóttiim eplir Mathíasmessu,

ok ber svá ártíð hans, en iiij ef hlaupár er [eigi]*, þá var þvátt-

dagr í ymbrudögum um lángaföstu; þá var Uðit frá híngat-

burði Ghristi at almennihgu áratali M. C. LX ok ix ár^, ok var hann

graíinn hjá hinum fyrrum biskupum ; en forlákr ábóli stóð

yílr honum, bæði hans grepti ok hans ándláti; ok bar honum
allskonar giptusamliga til , er shkr maðr skyldi yíh' honum
standa bæði lífs ok önduðum, sem nú reynist-* fyrir guði hinn

sæli jjorlákr biskup.

20. Mörg urðu stór tíðindi meðan Klængr var biskup, þó hér

geti eigi margra. f>á varð fráfali þeirra bræðra Gillasona,

JNoregskonúnga, Sigurðar fyrst, en þá Eysteins, en siðast ínga,

ok andlát Jóns erkibiskups, ok fall Hákonar herðibreiðs, ok

andiát Bjarnar biskups á Hóium. Á dögum Klængs biskups

var píndr hinn heilagi Thomas erkibiskup á Englandi-*, ok ú

hans dögum kom annat sinn upp eldr í Heklufelli^. þá var

ok jarðskjálpti sú, er mannskaði varð af^. fessir menn önd-

uðust íslenzkir meðan Klængr var biskup : Jón Sigmundarson'' [ok

Hreinn ábóti**, Páll þórðarson ok Guðmundr Ketilsson
,
Bjarn-

héðinn prestr Sigurðarson ok Beiair bróðir hans; víg Helga

Skaptasonar; ok Nichulás Sigurð[ar]son var þá felldr í |>ránd-

fœddr 1110; en 12 vetra kom hann til Jóns biskups helga, en Jón and-

aðist 1121, getr því þetta ekki verið rétt. Nú vill svo vel til, að í latínu-

brotinu gamla af iþorláks sögu hclga (sem mun vera skrifað um 1200) er

tiltekinn aldr Klængs, að hann hafi andazt á 71. aldrs ári (anno œtatis

septuagesimo primo'); hann cr því focddr 1105, og hefir 1117 komiö að

Hóhim í sltóla, en vígzt 47 ára 1152; er hér því ritvilla (ij fyrir vij).

1) þannig leiðrétt, þetta orð vantar í öll handrit. Klængr andaðist

^jtercia kal. martii" sem í latínubrotinu segir
;

það er rétt, því 1176 var

hlaupár; en cndramær er ártið hans prid, kal. mart. ÁrtiÖ Klængs er

28. febr. j en Mathiasmessa cr 25. febr. þegar hlaiipár er, en 24. endrarnær^

svo ártíð Klængs ber þrcm núttum eptir hana þcgar hlaupár er, en fjórum

þegar eigi cr hlaupár. Arið 1176 bar og 28. febr. uppá laugardag.

2) á að vera 1176. liatinubrotið gamla segir 1169, eins og hér.

3) þannig 205 og fl. ;
reyndist, 379. a) i Englandi, 370. 205.

t) þannig 379 og 377. Hcklu íjaUi, 205. e) at, 378. 205.

7) þannig leiðrott; íill liandritin hafa: Sigurðsson.

e) þannig leiörétt; á Bári, 379; frá [ v. i 378. 205. 206-207. 210.

Hreinn ábóti Styrniisson var Gilsbekkíngr að föÖurœtt. Styrmir faðir hans,

Hreinsson, Hcrmundarsonar, lllugasonar hins svarta, er talinn meö mestu
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heimi^. Nú má oss sýnast sem eigi hafi sh'kr skörúngr \erit

fyrir margra [hluta] sakir ú íslandi, sem Klængr biskup var;

\iljum \ér þat ok œtlaj at hans rausn muni uppi \era meðan

ísland er bygt.

M er komit at frásögu þeirri, sem segja skaV-* frá hin-

um sæla |>orláki biskupi, ok er þessi saga^ hér samin til

skemtunar góðum mönnum**, til frásagnar, sem aðrar þær, er

hér eru fyrr ritaðar. En svá \el sem frásögn fer frá hverjum

þeirra, þá eru þó engin^ dæmi fegri í alla [staði, en frá þess-

um^ hinum dýrðliga guðs vin er at segja, þorláki biskupl, er

at réttu má segjast geisli eðr gimsteinn [heilagra, bæði á

þessu landi'' ok svá annarstaðar [um heiminn**. Hann má at

sönnu kallasl postuli Islands, svá sem hinn heilagi Patrekr

kallaðist posluli Irlands, því at þeir frömdu verk postula sjálfra

í sínum kenníngum ok þolinmæði bæði við óhlýðna menn

ok rángláta. •

höfðíngjum um daga Gizurar biskiips. I Stiirlúngu er Hreinn ábóti nefndr

jjEeinÍr ábóti að þverá", cn það cr varla annað en ránglesíð (i(X»verá"

fyrir (jjííngeyrum"). I Flateyjar annál er hann talinn ábóti i Híturclal, og

sama stendr i ábótatali A, M. 415 (4to}, sem ritað er um 1330. En

Gunnlaugr múnkr teh* hann í sögu sinni mcð þeim lærisveinum Jóns helga,

er hann sjálfr hafi séð, og segir athann hafi verið þriði ábóti á fínge^'rum,

eða nœstr cptir Asgrím Vestliöason ; sama segir og í ábótatali í Stokk-

hólmsbók, og hlýtr það því að vera rettast.

i") pessir atburðir gjtírðust á þessum árum : fall Sigurðar konúngs
w

munns 1155, Eysteins 1157, Inga 1161, Hákonar herðibreiös 1162, aníl-

lát Jóns erkibiskups í Niðarósi 1157, Bjarnar biskups 1162, píníng Thomas

Beckets erkibiskups í Kantaraborg 1 170 ; elds uppkoma Onnur í Heklu 1158;

andlát Jóns Sigmundarsonar 1164, Hreins ábóta Styrmissonar 1171, Bjarn-

héðins prests í Kirkjubæ 1173; druknan Páls prests Jíórðarsonar 1171 5 víg

Helga prests Skaptasonar 1175 j fall Nikulásar Sígurðarsonar 1176.

a) af, b. V. 379 (ritvilla, sem gleymzt hefir að leiðrótta).

3) þ. e. : saga |þorIáks biskups; af þessu er að ráða sem sami maðr

hafi ritað hana og Húngrvöku.

4) ok, h. V. 378. 5) hér mörg, 378. 0) frá [ staði. En frá, 378.

7) frá [ íslands, 378. 205. «) frá [ sl. 378. 205.
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SA6A ÞORLÁKS BISKUPS HIN ELZTA'.

^ANN líma, er stýrði guðs kristni Anacletus pape, en kon-

íingar váru yíir Noregi Magnús Sigurðarson ok Haraldr gillij

þá var fæddr í héraði þí á íslandi, er Fljötsblíð heitir, þor-

lákr hinn helgi, á bæ þeim, er heitir at Illíðarcnda, á þí ári,

sem þorlákr biskup Ilunóifsson andaðist. Eigi bar af þí nöfn

þcirra saman, at haun væri eptir þorláki biskupi heitinn, heldr

af þi, at sá, er allt veit ok öllu stýrir, vildi þá virðíng gera

|>orláks biskups hins fyrra, at hans nafn veri jafnan elskat ok

dýrkat af öllum þeim mönnum , er síðan heíir auðit orðit at

heyra [ok] vita dýrð hins sæla þorláks biskups; heíir almáttigr

guð þá dýrð veitta nafni hins sœla biskups, sem fyrr sagði Salo-

mon hinn spaki, at betra væri gott nafn en mikil auöæíl; en þat

var þá sannliga gott, er helgat var undir heilagri skírn, en

blezat síðan með biskupligri tign. Heíir sá orðskviðr í þessu

sannazt, at ^^þat er spáð, er spakir mæla", at þat nafn verðrnú

mörgum gulli betra, þeim er á hann heita í sínum uauðsynjum;

þat sannast nú ok eigi síðr í þessu máh, sem í öörum stað

segir heilog ritníng, at ,,betra er gott nafn, en dýrðlig smyrsl",

af því at nú berr opt þá raun á, at nú verðr optliga þat skjótt

gert af ákalli hans nafns, er hvárki hefir áðr mátt heilt verða

af smyrslum né af lækníngum þeim, er menn hafa áðr með farit

ok til leitað.

2. Faðir forláks var þórhalJr, en móðir^ Halla; þau váru

vinsæl ok val at sér. Hann var farmaðr áðr'"* hann setti bú,

en hon var fengsöm ok forvitra. fau váru bæði góðrar ættar

ok göfugra manna fram í kyn. En þat má nú auðsýnt vera,

1) Til eni alls þrjár síignr af Jþorláki helga : hin elzta, merkt er hér

prentuð cptirNr. 5 (folio) í bókhlöðu konúngs í Stokkhólmi (köUuð hér Stokk-

hólmsbók, eða Sthb. Á pappír finnst hún i A. M. 205. 206. 210 (follo). —
Miðsagan, merkt B, finnst í A. M. 382. 4to. — Hin ýngsta, merkt C,

finnfitiA.M. 379 (4to), 219 (folio) og viðar. 209 (folio) er ómerkileg sam-

steypa sira Jóns Erlendssonar af A. og C.

2) faðir, Sthb. (ritviUa). a) þannig, 205; at, Sthb.
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at giið hefir þat fagrliga viðr oss enij er hann hét í'yrir munn

Davíðs spámanns: at blezat mimdi verða kyn réttlátra manna;

ok má sjá, at þat hefir nú fagrliga fyllzt ok framkomit í hTi

hins sæla forláks hiskups. Frændr forláks hinir nánostu váru

réttlátir ok ráðvandir, höföu fjöiskyldi mikil, en fjárhlut úgnógan.

þorlákr var þá úngr at aldri, er þau brugðu búi sínu, faðir

lians og móðir. Ilann var úlíkr flestum úngum mönnum í

sinni uppfæðíngu : auðráðr ok auðveldr í öllu
;

lýðinn ok hug-

þekkr hverjum manni; fálátr ok fályndr um allt; nýtr ok nám-

gjarn þegar á únga aldri. Hann nam psaltara, áðr en sundr-

skilja vyrði börn móður hans ok föður, en htið hafði liann bók-

nám annat í fyrstu; en svá var hann þegar athugasamr áúnga

aldri, at mörgum vitrum mönnum fundust orð um hann. En

þótt hann hefði eigi mikit nám á barnsaldri, þá gekk fyrir þat

í hans háttum, sem hann hefði náliga allt þat numit, sem þá

mátti honum betr sama en áðr. Ilann þýddist eigi leika né

lausúng ; var [hann vakr* ok val stiltr, ok létþess snimma á kenna,

at hann mundi þat heilræði þýðast vilja, er Davíð kennir í psalt-

ara: at maðr skyU hnegja sik frá iUu ok gera gott, leita frið-

arins ok fylgja honum.

3. Sem móðir hans sá af sinni vizku, með guðs forsjá, hve

dýrðUgr kennimaðr þorlákr mátti verða af sínum góðum háttum,

ef nám hans gengi fram
, þá réðust þau mæðgin í hinn æzta

höfuðstað í Odda, undir hönd Eyjólfi prest Sæmundarsyni , er

bæði hafði höfðíngskap mikinn ok lærdóm góðan
,
gœzku ok

vitsmuni gnægri en flestir aðrir, [ok heyrðum vér hinn sæla

J>orlák þat vitni bera honum , at hann þóttist trautt þíh'kan

dýrðarmann reynt hafa, sem hann var, ok sýndihann þal síðan,

at hann vildi eigi hjá sér láta líða þau heilræði um sinn meist-

ara, sem tU gaf hinn sæli Páll postuU sínum lærisveinum, tal-

andi svá til þeirra þeim áheyrandum: „Veri þér eptirghkjarar

mínir, sem ek em Krists"; af því at svá bar opt til, þá er

vér hældum hans háttum góðum, at hann kvað þat vera sið-

venjur Eyjólfs fóstra síns Sæmundarsonar. Gjörði hann þat

makUga, þótt hann virði hann mikils í sinni umræðu, því at

þat var honum í at launa'^.

1) frá [ tviakrifað i Sthb.

2) Á þessum orðum : j^heyrðu ver" og ^^þá er vér hæUIum" er auðsœtt,

að pessi B8.ga er rituð af samtíða manní forláki biskupi, og eflaust af
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Eyjólfr virði Jíorlák mest allra sinna lærisveina um þal

allt, er til kennimannskapar kom, af þí at hann sá af sinni

vizku ok hans meðferð, sem síðarr reyndist, at hann mundi

fyrir þeim öllum verða um þat, sem síðarr segir. þorlákr tók

vígslur þegar á únga aldri allar, unz hann var djákn, af Magn-

iisi biskupi ; en hann var þá xv veira gamall er biskup and-

aðist; en því fóru vígslur hans skjótt fram, at þat fundu yfir-

boðarnir, at hann hugleiddi sjált'r, ok gætti í úthorn þess vanda

er fylgði hverri vígslu, þeirri er hann tók; ok svá skjótt, sem

fram fór nám hans ok vígslur, þá let hann til sín at fyrirboði*

koma með ráðinni staðfestu aila mannkosti
, þá er vígshmum

áttu til at heyra. Lét hann sér þat í hug koma, meðan nám

var minna ok vígslur smærri, er Ysidorus biskup mælir, spakr

ok heiiagr: at bæði er nytsamHgt at nema mart ok hfa rétt-

liga, en ef eigi má bæði senn verða, þá er enn dýrðligra at

lifa vai. Hann gætti þess ok, þótt meir fylgdi htilæti ok þjónk-

an hinum smærrum vígslum, heldr en sæmd mikil veraldar

virðínga, at hann hélt öllum manndygðum þeim, er fylgja áttu

hinum minna vanda, þá er hann var hafiðr á hina hærri palla

vanda ok virðíngar með hinum stærrum vígslum. Sú var þá

hans iðja, er hann var á úngum aldri, at hann var löngum

at bóknámi, en at riti optliga, á bænum þess í miUum, en

nam, þá er eigi dvaldi annat, þat er móðir hans kunni kenna

honum : ættvísi ok mannfræði.

4. er Magnús biskup var andaðr, þá var nokkura stund

biskupslaust í Skálholti, ok gerðist þá kennimanna fátt; varð

þat þá ráð manna, at biðja Björn biskup-til at gera vígslur á

alþíngi^, ok lét hann at bæn manna, ok var þá vígðr til prests

forlákr ok margir aðrir kennimenn^. En er hann var prestr,

ok hann tók sjálfr stjórn ok forráð tiðagerðar, þá var þat brátt

auðsýnt, hve geyminn ok gætinn hann mundi at vera um tíðir

sínar, ok aUt þat annat, er honum var á hendi fólgit með þeirri

vígslu, er hann hafði þá fengU. Hann fór þá enn htilátliga

vigðum manni. í stað þessa hefir ýngsta sagan C. í'ra [: ok bar Jior-

lákr biskup honum fat vitni jafnan síðan, þá er talat var um háttu góÖra

manna: at það váru siðvenjur Eyjólfs fóstra hans.

j) fyrra boði, 205. 2) var þá fyrr komit til þíngs en nú, b. v. C.

3) J)orlákr hefir þvi vart verið eldri en 17-18 vetra, er hann tók

prestsvígslu.
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rneð sínu ráði, sem fyrr, ok tók sér þá hinii fyrstu misseri

lítil þíng fésöm, ok hafði þau nokkura stund, ok varð honum

bæði golt til fjár ok vinsælda, af þí at náliga unni honum

hugásturn hvert harn, er hjá honum var; hafa ok þau mörg

góð dæmi sótt hinn sæla l>orJák, er sjaldgæt hafa orðit mörg-

um öðrum , at hann var þá bæði senn úngr ok gamall : var

úngr at aldri, en gamall at ráðum. Hann skrýddist þá enn á

nýja leik mörgum mannkostum, ok alha mest þeim, er Davíð

kallaði kennimanninum í skyldasta lagi, at þeir skyldu skrýðast

hjálpræðum ok réttlæti, ok sýndi hann þat síðan alla sína æíi,

at honum varð þat náhga afhent, þá er til þurfti at taka, ok

nutu þeir allir, er honum voru í nánd.

En er þí hafði nokkura stund fram farit ok honum var

þá ok gott tii fjár voröit, þá fýstist hann utanferðar ok vildi

þá kanna siðu annarra góðra manna; ok fór hann af íslandi,

ok er ekki sagt af hans ferðum, unz hann kom í París, oK

var þar í skóla, svá lengi scm hann þóttist þurfa til þess

náms, sem hann vildi þar nema. faðan fór hann til Englands,

ok var í Lincolni, ok nam þar enn mikit nám, ok þarfsæligt

bæði sér ok öðrum, ok hafði þá enn míkit gott þat af sér at

miðla í kenníngum sínum, er hann var áðr trautt jamval við

búinn, sem nú. En er hann hafði vj ár af íslandi verit, þá

vitjaðí hann aptr til frænda slnna ok fóstrjarðar, ok urðu

honum fegnir frændr ok fóstbræðr, ok aliir hans ástvinir, ok

rnóðir hans þeim mun fegnust ok systr, sem þeim var mest

atlángt, en mest niðrfall í, ef nokkut hefði lálmat hans tilkomu.

Móðir hans fylgði* honum í sífellu, síðan er hann kom út, en

hann veitti ástsamliga ásjá systrum sínum: IVagneiði, móður

Páls, er síðan varð biskup eptir J)orIák biskup, en annarri

Eyvöru, ok hafði hann mjök lánga skapraun af þeirra háttum,

er eigi váru eptir hans skaplyndi; en þó kom þat tii góðra

lykta um síðir, með guðs miskunn ok góðu tilstilli þeirra manna,

er lut áttu í, ok góðvilja þeirra sjálfra. Hann var þá með
sama lítilæti, eðr meira, er hann kom aptr or sinni brottferð,

sem hann hafði áðr verit, en eigi hafði Iiann sótt skart eðr

þessa heims skraut, sem margr^ annarr, er minni fremd ok

gœfu sækir í sinni brottferð, en hann hafði sótt. þat er ok

1) hér þrýtr 210, ok hefst aptr við niðrlag sögunnar.

2) sá, b. V. Sthb,, en cr skafið úí aptr.
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margra manna siðvenja, at þeir búast þá vandligar at vopnum
ok klæðum, er þeir koma út or för, ok þeir koma í meira val

um slíka luti, en þeim hafi áðr til gefit. En forlákr liafði sér

at fararblóma lærdóm ok lítilæti ok marga góða siðu
, þá er

hann sá í sinni ferð með mörgum góðuni mönnum, bískupum

ok öðrum lærðum mönnum ok ráðvöndum, þeim er enn eru

nærkomnir þí, sem fyrir öndverðu hefir hafizt guðs kristni ok

síðan magnazt.

5. J>orIákr var þá enn meðr frœndum sínum nokkura velr,

ok hafði þá mjök góðan fjárlut með höndum, ok sá þat margir

vitrir menn, þeir hjá honum váru, at hann var þá enn tii

margra luta stórra ok góðra enn betr fallinn, þeirra er miklu

varðaði, en áðr hann fór brutt. En er eigi liðu lángar stundir,

þá fýstu frændr forláks, at hann skyldi staðfesta sitt ráð nokkut

meir en þá var, ok vildu þeir helzt at hann kvángaðist. þótt-

ust þeir þat sjá mega, at hann [væri] fémaör ok forsjámaðr

mikill um flest. En guðs kristni hefir lengi eflzt ok magnazt

ok vaxit vandi lærðra manna, fyrir boðorða sakir, af þí at þá

var eigi um þat mjök vandat af yfirboðum, þótt prestar fengi

ekkna, en nú er þat fyrirboðit', en þá váru þær konor svá í

héraði, er beztr kostr þótti í vera, er ekkjur váru. Nú varð

|)orIákr at þí ráði eggjaðr, ok fór hann síðan ok frændr hans

með honum á bæ þann, er í Háfi^ heitir, ok ætlaði at biðja

sér ekkju þeirrar virðuhgrar, er þar bjó, ok var við þeim tekit

þar forkunnar val. En er þeir tóku svefn eptir góðan beina

á þeirri hinni sömu nátt, þá sýndist þorláki í draumi maðr

göfugligr yfirlits ok með sömiligum búníngi ok mælti: ,Jivert

hafi þér ætlat higat yðvart eyrendi," segir hann, ^^ef þér megit

ráða?" — forlákr svaraði: ,,ek veit eigi hverju verða viU,"

segir hann. Sá mælti, er honum sýndist í drauminum: ^jeit

ek," sagði hann, ^,at þú œtlar þér hér konu at biðja, en þú

skalt þat mál eigi upp láta koma, af þí at þat mun eigi ráðit

verða, ok er þér önnur brúðr myklu æðri hugut, ok skaltu

öngrar annarrar fá." En er hann hafði þetta mælt, þá hvarf

hann frá honum at sýn; en þorlákr vaknar, ok var hann þá

svá fráhorfinn þessu máli, at hann bað sér aldri konu þaðan frá.

i) það er líklega 5*>i*lákr biskiip, sem hefir bannað þetta.

a) Hofi, hin.
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Fóni þeir á brott ok váru þau göðir vinir alla æfi síðan. En

þeim þótti nokkut kynligt, hví hann var svá hverflyndr í þessu

máli, áðr þeir vissu hvat til hafði komit, en þá kunnu aliir val,

er vissu. Eptir þenna atburð allan jamsaman, þá kveyktist

eigi hugr hans til nietnaðar, þó honum væri vitrað af guði,

at hann ætlaði honuni enn æðri forlíig, en hans frændr liefði

til hugat, ok hann sjálfr samþykkzt viðr; heldr tók hann sik þá

því fastara í lítilæti, eptir allra hinna beztu manna dæmum,

at því lítilátari hafa allir verit, sem þeir hafa hærra gengit í

guðs aughti, eptir heilrœðum alniátligs guðs, er hann mæhr

svá, at: ^jiverr sá er sik lægir mun upp verða liafiðr", ok: ^^nemi

þér at mér, því at ek em mjúkr ok lítilátr í hjarta mmu, ok

munu þér íinna hvíld öndum yðrum;" ok þá er þann veg hafði

eigi lengi fram farit, þá lýstist brátt yfír hvat honum bjó í skapi.

6. í þann tíma réð fyrir bæ er í Kirkjubæ heitir á Síðu

ágætr kemiimaðr, sá er Bjarnhéðinn^ hét, ok var hinn dýrð-

ligsti maðr at alþýðu dómi. Ilann var vitr maðr ok vinsæll,

örr ok mjök orðfærr, linr'^ og lærðr val. En er hvárr þeirra

frá til annars, þeirra I>orIáks, þá gjörði hvárn'* þeirra fúsan til

samvistu við annan, ok lét guð þat eptir þeim, sem hann er

van[r] at láta réttar fýstir eptir ráðvöndum mönnum, ok fór þá

at vistafari forlákr í Kirkjubæ, ok var þar vj vctr í samt; ok

fengu þeir þat þá reynt, er guö segir svá, at ,^ok mitt er sætt

en byrðr mín er létt" ; var þá bæði , at eykirnir váru slerkir

fengnir undir okit, en báru þó léttliga, af því at þeir tóku þá

náhga allan vanda at bera fyrir þí fólki öllu, er þau héruð

bygðu, er þeim váru nálæg. Skiptu þeir ok svávið sína undir-

menn, at þeir tóku af þeim þúngar byrðar, er á þá höfðu lagzt

af mótgjörðum ok meinmælum við guð ok góða menn, en eptir-

læti við fjandann, cn lögðu á þá í staðinn guðs byrðar, léttar

ok linar, í liógbærum skriptum ok auðveldum yfirbötum. Dróg-

ust þeir merkiliga þau nöfn undir, er almáttigr guð kallaði sína

postula Ijós þessa heims, því at þeir lýstu líknarbraut til eilífra

fagnaða, bæðí með ágætligum kenníngum orða ok dýrðligra

dæma. Mátti þat sjá á hversdagligum þcirra atferðum, at

þeir urðu sjaldan afhuga þí, er guð mæ,Iti til sinna lærisveina:

Bjarnhéöinn prestr Sigurðarson er nefndr í prestatali 1143. Hann
andaðist U73.

'i) Ijúfr, 205. a) hvan, Sthb. og 205,



^orlííks saga. BISKOTA SÖGUH. 95

ulýsi Ijós yðvart fyrir mönnum/' sagði hann, ,^at jjeir nemi

yðrar atferðir góðar
;
dýrki þér föður yðarn, þann er á himnum

er/' Svá sýndist þeim, sem ásamt váru við þá, sem náliga

væri öngar þœr stundir, er eigi mætti nokkut þat af þeim hafa,

er gæði váru í. Váru þeir ok svá samlyndir ok samþykkir at

góðu, sem Lucas segir af guðs postukuTi, ok svá mátti þikkja,

sem þeir hefði eitt hjarta ok eina önd; fór þat þá víða um
héruð, hversu ólíkir þeir þóttu flestum mönnum vera í sínum

framferðum. Var þat þá þegar vitra manna mál, at hvergi

myndi vera vænna til at leita en þar, þótt mann þyrfti at ráða

til hins mesta vanda á Islandi, ok var þat eigi missét, at þí

sem siðar reynist. *

7. Fyrir þeim hæ í þí héraði, cr annarr var heztr*, réð

sá maðr er Jiorkell hét^, auðigr at fé, en spakr at mannviti.

En er hann tók nokkut at eldast, en átti önga allnána-^ frændr

til erfðar eptir sik, þá gæddi hann sína frændr með auðæfum,

en frelsli sér þann íjárlut til forráða, or eptir var, mikinn

ok fríðan; han lýsti þá yfir þí, at hami vildi Krist kjósa ok

hans helga menn sér til erfíngja alls þess fjár, er þá var eptir,

ok vildi reisa kanoka setr í J^ykkvahæ; en þat mái var vant

at semja í fyrsta sinni; ok leitaði hann af því þat fyrst til at

fá, er vandast var: manninn þann, er regulu maítti setja, þá
er þeir menn skyldu hafa, er þar vildu til hreinlííis ráðast,

Hann fór þá í Kirkjubæ, ok skoraði á porlák, at hann réðist

til; en hann lét þat ekki alltorsótt við sik vera, af þí at hann

hafði þat áðr í hug sér haft, at hafna heimi ok ráðast undir

regulu, eptir orðum-* almáttigs guðs, er hann kallar öngan at

fullu mega vera sinn lærisvein, nema hann láti alla sína eign

fyrir guðs sakir, ok þjóni honum þá síðan með reinum hug.

En þó leitaði hann eptir viðr Bjarnhéðinn prest, hversu honum
mætli þat í skap falla, eðr live ráðligt honum sýndist, at hann

játtaðist undir þann vanda, er hann var beiddr. En Bjarnhéðinn

sagði svá, at honum mundi sá dagr mikill þikkja, er forlákr

réðist or Kirkjubæ at vistafari, en þó lézt hann eigi þess

nenna mjök at letja, erhann sá margra mannahjálp viðr liggja.

ok þykkvabær lieitir, b. v. 209.

2) ok var Geirason, b. v. 209. ^þorkeU Geirason andaðist 1187.

•) aUnæna, 205. tvískrifað í Sthb.
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Var þá síöan staðr settr í þykkvabæ, at ráði ok forsjá Klængs

biskups ok allra héraðsmanna, og síðan rézt forlákr þángat,

ok var þar þá sett kanoka setr. En þann dag , er J>orlákr fór

á brott alfari or Kirkjubæ, þá leiddi alþýða manna hann or

garði, ok þótti öUum mikit fyrir at skiljast viðr hann. En er

Bjarnhéðinn kom heim, þá sá hann í rúm f>orláks, ok mælti

meö aloga miklum; sagði þar þat rúm vera, er aldri mundi

síðan jamval vera skipat, ef liann skipaði eigi sjálfr. Yar sú

ok þorláks umræða alla æfi síöan, er bæði var í gœfa staðn-

um, ok þeim er fyrir réðu, at hann hefði aldri sínu ráði jamval

unat, sem þá vj vetr, er hann var í Kirkjubœ; ok hefir mörg

stór virðíng til þess staðar lagzt, ok var sjá mikiP, af þí at

þat má líkligt þikkja, at þar muni bezt at flestu verit hafa, er

hann undi sér hezt.

f>á var þorlákr val hálfTerUigr, er hann réðst í Ver, ok

var þar vij vetr^. Kanoka vígslu tók hann fyrst, ok var

þá í fyrstu prior settr yfir þá kanoka, er þar váru, ok samdi

hann þegar svá fagrliga þeirra líf, at á þí lék þá orð vitra

manna, at þeir hefði hvergi jamgóða siðu séna, þar er eigi

hafði lengr regulu líf saman [verit en þar^. En eptir þat vígði

Klængr biskup forlák til ábóta í Veri*, ok tók hann þá afnýju

merkiHga stjórn at hafa yfir þeim bræðrum, er hann var yfir

settr. Hann bauð þeim at lialda ástúð ok samþykki sín á mifii,

ok tjáði þat fyrir þeim, hve mikit í keyptist^ er sonr guðs

segir svá: at hvar sem saman samnast ij eðr iij [í hans nafni,

at hann mundi þeirra á millum vera*'. Var hann um allt hinn

siðvandasti fyrirþeirra hönd, en [þeim var"^ hversvitna val fengit,

8. Halla móöir forláks var með honum alla œfi, meðan

hon^ lifði, en hann hafði fengit fé systrum sínum báðum, áðr

hann réðist undir regulu haldit. Var hann ástsamr sínum

öllum frændum, þá sem áðr, en andligr faðir öllum þeim, er

1) ok er þar nú nunnuklaustr, b. v. C.

2) Klaustrið í J^ykkvabæ í Veri liefir því verit sett 1168, einsog í ann-

álum segir, því 5*^rlákr fór í Skálliolt á góu 1175, ok miin sá vetr vera

talinn með þeim 7, er hann var í Veri. s) frá [ en þar verit, Sthb.

4) það hefir vcrið á að gizka 1170, að Jorlákr tók ábóta vígslu.

ft) í plœgir, 209.

0) frá [: í mínu nafnl, þar em ek mitt á millum þeirra, 205.

t) frá [ var þeim, Sthb. og 205. b) þannig 205; hann, Sthb.
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hann var yfir skipaðr. Hann bannaði bræðrum flaukr ok farar

allar, þær er eigi bar nauðsyn til, en bauð þeini at þeir skyldu

sem jafnlyndstir vera at góðum lutum í sinni þjónostu, eptir

þi sem Páll postuli liefirkent í sínum pistfi. .^Biðist þér fyrir",

sagði hann, ^,án afláti, ok gerit guöi þakkir í öllum lutum'*.

Segir svá ok sjálfr guðs son, at sá er hverr hólpinn, er hann

staðfestist í góðu verki allt til enda lífs síns. Bauð hann þeim

vandliga þögn at halda, þá er þat var skylt, en liafa góða munnz-

söfn þá er málit var loyft; en at orðum Páls postula spilla ill

mál, segir baun, góðum siðum. Má þat ok sjá, hve skylt vera

mun í þí lífi at luUda sik frá heimligum ok illum orðum, ef

þó skal rángt þó gott sé mælt, þá er skylt er at þegja, sem
Davíð segir í psaltara : ^jítilátr er ek" sagði* hann, ^,ok þagða

ek yfir góðum lutum". því þóttist hann lítilátr, at hann var

jafnan fúsari at mæla gott en illt, ok bazt hann þó opt hvors-

tveggja fyrir guðs sakir. Menn fóru til kanokasetrs forláks

ábóta or öðrum múnkh'fum eða reglustöðum, bæði samlendir

ok útlendir, at sjá þar ok nema góða siðu, ok bar þat hverr

fráj er þaðan fór, at hvergi hefði þess komit, at þat líf þætti

jafnfagrliga lifat sem þar, er líorlákr hafði firir sét. I>á hit

fyrsta fundu þat margir menn, at þar var til mikils góðs at sjá,

er hann var, fyrir gæzku sakir, þess, er aörir höfðu eigi föng

á þfiíkt af sér atmiðia. Margir gengu þeir heilir afhans fundi,

þá er hann veitti þeim blezan ok yfirsöngva, er með ymsum
meinum kómu á hans fund. Mart bar þat annat honum til

handa, er margir virðu þá þegar til jarteina. Sá atburðr varð,

þá er hann var þar staddr, at eldr kom í hús, en þá er J>orlákr

kom til ok blezaöi, þá sloknaöi eldrinn. Ef fénaðr sýktist, þá
batnaði ávallt viö hans yfirsöngva, ef lífs var auðit. Vatnsvígslur

hans váru mcrkiligar, svá at bæöi fékk bót af menn ok fénaör.

Ef vatni þí var dreft yfir fénað, erforlákr hafði vígt, þágrand-

aði þí náliga hvárki sóttir, né veðr, eða dýr. Ef mýs gerðu

mein á mat eöa klæöum, þá kom fall í þær, eða hurfu allar

af vatninu, ef þí var yfir stökt, ok færi þeir svá með öllu, sem

hann lagði ráð til. Fór vatnit þá þegar um öll nálæg héruð,

en um allt ísland síðan er þorlákr varð biskup , af þí at menn
þóttust hvervitna bót á finna um þat, sem þá bar mcsta nauö-

i) sagða, Stlib.

I. B.
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syn til. En þó fóru vitrir inenn varliga meðr þeirri umræðu,

at kalla þat berar jarleinirj eða þýða þat einkanliga hans hei-

lagleik; því at svá mælir heiiög rilníng: ^^eigi skaltu lofa mann

í hTi sínu; lofa hann eptir hTit, ok mikla hann eptir ömhun

hfsinsl'' ok o:r af þí svá mæU, at þat má gerast at ábyrgð,

bæði þeim er þat mæla fyr, en lok æhnnar eru vituö til fulls, ok

þat kanh ok vera, at þess hug sjáifs lokki sú umbræða til nokk-

urs metnaðar, ok má nú þat sjá, hversu þí er ráöit, er menn

hafa þeim heilræöum fylgt í þcssu máJi, at fáir lofuðu liann

ofmjök í iírnui; en leitið' nú at lofa hann ok clýrka á allar

hmdir, sem fanng eru á, er þér vitið dýrð lians ok heilagleik.

9. Sem ráð ok hT hins Jieilaga í^orh'iks skein með slík-

um blóma síns hreinlífis ok gæzku, ok fagrligrar forsjá ann-

arra ráðs, sem nú var frá sagt, þá lét almáttigr guð til þess

rýma, sem hann ]iafði áör finr hugat, at hans vegr skyldi

magnast ok vaxa or þí sem þá var. En þat varö með þeim

hætti, at þá er Klængr hiskup geröist mjök aldri orpinn, þá

tök hann vanheílsu mikla, opnuðust fætr hans, okgerðist hann

þá möjk vanfærr til síns cmhættis firir vanheilsu sakir. En

hann Jiafði þá leyfi þegit afEysteini erkibiskupi til þess, atmaðr

væri tii biskups kosinn eptir hann-. Fór Klængr biskup til al-

þíngis þá, ok sótti at vini sína, at maðr vyröi ráðinn til utan-

ferðar, ok váru þá lagðar stefnur til. þat sama sumar fór til

alþíngis, svá sem sendr af guöi, |>orlákr ábóti, firir þær sakir

er honum þótti nauösyn til bera, af þí at hann var aldre van[r]

heiman at fara nauðsynjalaust. þá er umræða tókst um þetta

mál, þá váru iij menn undir kosníng nefndir, þeir er bezt þóttu

til fallnir af öllum, ok var cinn af þeim j>orlákr ábóti. Ann-

arr ábóti hét Ogmundr, hinn mesti skörúngr^. I>riði var prestr

er Páll hét, lærdómsmaðr mikill ok hinn mesti búþegn. liar

þat fagrt vitni hverjum þeirra, at þess fýstist hverr mest, er

knnnastr var. En þess kendi at um þorlák, at hann hafði sik

eigi mjök upphafit í melnaði þeim, er sjálfvirðmg heitir, ok

rósaöi hann meir góögerníngum sínum í guðs augliti en manna,

ok kostgæfði hann enn meir, at vera afl^ragð annarra manna í

þannig Bj eu Stlib. 205 hafa ^Jeita'*.

a) til er bref frá Eystejiji crJíibiskupi, viðvíkjandi biskups kosnÍDgi.

a) Ogmundr Kálfsson, lúnn fyrsti ábóli á HelgafeUi, druknaði 1188.
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sinni gæzku, en sýnast svá lirir augum skynlílilla manna; ok

varð svá af þí, at mörgum þótti sér hann úkunnastr þeirra,

er þú váru í vali; ok var þat af þí várkunnligt, at hann hafði

mörgxnn mönnum verit eigi alhiálægr al liéraðavistum ok

heimili. þorlákr var fámúlugr á þeim fundi, en margir váru

aðrir fjölorðir
,

þeir er þessi stórmæli horl'ðu miðr lil handa,

en honum. Yar þá eptir leitað viö ]»orkel Geirason, er reyndr

var at rétiyröi, en kunnast [>orláks ráð af vitrum mönnum ok

göfgum: hviírr skörúngr J^orlákr væri, eða hve mikill orðamaðr

hann væri. En Ijorkell svaraði: ^^meir kostgæfir J>orlákr",

segir hann, ,^at gera allt sem hezt, en mæla sem flest". þau

svör féllu mönnum val í skap, ok lögðu margir þá þegar meira

ástarhug til þorláks , er þeir heyrðu svá verðligan vitnishurð

hans hátta, af svá vitrum manni ok val stiltum; urðu þau mála-

lok, at kosnmgr var lagðr undir Rlæng biskup, al hann skyldi

kjósa af þeini, er í vali váru; en hann kaus |>orIák tii utanferðar,

ok at taka biskupsvígslu eplir sik, ok þann vanda allan, er því

fylgdi. Herraforlákr áhóti fór af þíngi' aptr í kanokasetr sitt,

en bað Klœng biskup, at hann skyldi hafa forráð stóls ok staðar

þau misseri. En þá gerðust fjárhagir úhægir í Skálholti; urðu

afvinnur'^ miklar, cn lillög lílil ; var hann eigi færr til yfirfarar,

ok tókust af allar gjafir, ok mátti þá eigi lengi svá framfiytj-

ast öll misseri, at eigi þyrfti þá stórra viðfánga.

10. Eptir jól váru menn sendir or Skálholti eptir biskups-

efni, ok fór hann austan á lángaföslu, ok með honum Jón

Loptsson, er þá vav niestr höfðíngi á íslandi, ok kómu þeir

til staðarins í Skáfiiolt Jiálfum niánaði firlr páskir , ok var

þar Gizurr Hallsson fyrir. |>ar váru ok aðrir nienn, þeir er

biskups vinir váru, ok forsjámenn héraðsins váru. Tók þá

þorlákr við forráðum staðarins , ok var þá þegar mikil skuld

ger til þeirra nauðsynja, cr húit þurfti at hafa. Hann hafði

þá þegar mikla skapraun, bæði af viðrvist manna ok öörum

óhægindum, þeim er hann átti um at vera, ok bar hann þær

allar þolinmóöliga. Klængr biskup lá í rekkju með litlum mætli,

þetta var á þíngi 1174, að Jorlákr var kjörinn til biskups^ þá var

liann vetri meir en fertugr.

«) þetta orð er mjög tíðkað í elztu máldugum: „sú er afvinna þessa

fjár^j síðan, er kemr fram á miðja 13. öld, er mest haft: .^sú er skyld"

eða ..afskvUV'.

7*
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ok þorlákr var þá í Skálholti , af þí at nionn vildu eigi at

hann færi utan, firir sakir ófriðar þess, er þá var miUum Nor-

egs ok íslandSj er málum var ósett þeim er gerzt [höfðu] landa í

millum af vígum ok fjárupptektum' , ok dvaldi hann þat um nokk-

urra vetra sakir. En er Klængr hiskup andaöist, ok at þí koni,

er honum þótti nauðsyn til at eigi vœri lengr biskupslaust í

Skálholti, en þú hafðiverit: þá lét hann eigi lengr letjast utan-

ferðar^. Kom þat firir ekki, ])ólt haun veri latlr ulanferðar, firir

ófriðar sakir. Ilanntók til orða Pálsmessu poslula: ,,eigi skuhi

þér skelfast við ótta vondramanna!" sagði hann. Var [hann] þá

síðan utan tilbúinn, ok vildi hann bœði hafa lítið fé, at þí sem

aðrir hafa liaft, ok eigi mikit föruneyti, ok greiddist val um hans

ferð, unz þeir kómu viðr Noreg.

11. t>á er þorlákr electus kom á fund-' Eysteins crki-

biskups, þá tók bann við bonum i'orkunnar \al, ok létbannþal

brátt vitað vera, at hann vildi allt leggja þat blíöliga til af sinni

bendi , er bann þóttist skyldr til , en hann vildi bonum eigi

elligar biskups tign gefa, nema samþykki konúugs veri til.

|>eir höfðu þá ríki yfir Norcgi feögar : Magnús konúngr ok Erl-

ingr jarl faðir [hansj, ok tókn þeir þúhgliga öllu I>orIáks málí,

ok kómu þaðan bót firir liægindi, at hvárki mundi óhætt

fé né mönnum. En þorlákr lét sér lítið um þat finnast, ok

sýndi þar sinn alhoga vera allan, sem [Davíöj kennir ípsaltara:

at betra sé guði at treystast en höföíngjum, ok lét hann þetta

af þí hjá sér líða, En erkibiskup þóttist sitja í miklum vanda,

er hann vildi hváratveggja elska, ok vildi hann þess gæta, er

PáU postuli kennir í sínumpistli: .^óttist þér guð", segir hann,

,^en vegsamit konúng". MáUi þat ok á öHu sjá, at hann vildi

hér bvárstveggja vandliga guUa í þeirra máh; bar erkibiskup

þá boð á miUiim þeirra, ok aörir góðgjarnir menn, ok kom
þar, atkonúngrinn ok jarlinii samþykktuþi, at þorlákr tæki bisk-

upsvígslu, ok gerðist þá vingunar svipr þeirra á milli, ok gáf-

ust þeir gjöfum , áðr þeir skildi. Ok iuifði Sverrir konúngr

þat opt uppi, er bœði var merkr í máli ok spakr at mannviti,

1) í brOfi Eysteins erkibiskups U73 — 74 er drepiö á þessa ósœtt, sem

|)á var miUi Noregs og Islands.

2) þar leið
f)ó nokkuð á míUi : Klængr andaðíst 28. febr. U76, en J)or-

lákr fór ekki iitau fyr en sumarið U77, pg kom út aptr U78.

3) hér byrjar fyrra skiunblaðið af 383. i, með mjög gamaUi hendi.
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at })eim feðgum hefði þá allir lutir lettast geiigit , er þeirra

var vingan á milii, ok i>orIákr var þar í iandi, bæði í sóknum

ok náliga valflest annat. [ni var forlákr vígðr til hiskups af

Eysteini erkihiskupi , á (lögum Alexan(][r]i [)áfa, þrem náttum

eptir píníngardag Petrs postula'. Viðr þá vígshi [var] E[i]rekr

Stafángrs hiskup, er síðan var erkibiskup í þrándheimi, eptir

Eystein erkibiskup. Ilinn þriði var viðr vígslu forláks hiskups Páll

l^jörgynjar biskup, mikill skörimgr ok vinr þorláks biskups alla

aííl síðan. þorlákr biskup var skaunna stund hjá erkibiskupi, síðan

hann hafði vígslu þegit, af þí at hann vissi gerst, hve skjótt

þurfti tilkomu hans til íslands, ok þeirra sauða, er hann var yfir

skipaðr. En er |)orlákr bislaip var skildr at samvistu viðr erki-

biskup, þá spurðu þeir biskuparnir, hversu honum hefði þokkazt

þorlákr biskup. Ilann sagði svá, at hann þóttist öngan biskup

þann hafa vígt, er honum þótti jamgcrla með sér hafa alla þá

mannkosti, er biskupum er skylt at hafa, sem Páll postuli segir

í pislli sínum, þeim er hann sendi Tito: ^^Biskup hæfir at sé",

sagði hann, ^jaslvarr ok lærðr val, dramblauss ok drykkjumaðr

lítiU , örr ok óágjarn
,
skýrr ok skapgóðr

,
góðgjaru ok gestris-

inn, réltlátr ok ráðvandr, hreinlífr ok hagráðr, tryggr ok trú-

fastr, mildr ok máldjarfr, ástsamr viðr aiþýðu en ávítsamr viðr

óríjikna"; okmásjá, atþater hcilags manns, at vera með þeim

baUti
;
,^má ek yðr svá nokknt segja helzt, hve vitrligir mér hafa

virzt hans liættir", sagði erkibiskup, ^ at ek munda þilíkt kjósa

milt lífsdægr hit efsta, sem ek sé hans hvert"; ok má nú þat

8já, livc vitr og glögggýnn hann hefir verit um ráð hins sæla

þorláks biskups.

12. Sem sumraði réðst þorlákr í skip, ok lét- í haf með
sitt föruneyti, ok varð val reiðfara-*, októk[u] þeir þar höfn, sem

þeir mundu kjósa, ok kom biskup heim í Skálholt næsta dag

firir Laurencius messu. Menn urðu stórliga fegnir hans til-

komu , ok tók hann þú þegar at hafa stiliiliga síjórn á þeim

lutum, er til hans kómu, með röksamligri ráðvendi. llann

liélt þó náliga í öllu kanoka reglu, því er hann mátti við iœma,

þá er hannvar biskup vorðinn, bæði í klæðabúnaði, í vökum ok

1) það cr l'étrs messu og Páls, og svo stcndr i hinni sðgimni. Vígslu-

<lagr ]þorláks er því 1. Juli, og bar hann upp á sunnuclug árið 1178,

en 1177 hefir ^orlákr farið utan.

2) letu, Sthb. a) þannig A. j en B. og C. segir hér öðruvíei frá.
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föstum ok í bícíiahaldi. Hann tók at semja þá af nýju heima-

manna siðu ok hýbýla háttu
, þá er þar héldust um hans daga

val í mörgu lagi. þorhxkr biskup lagði mesta ást ok elsku á

presta þá ok kennimenn, er siðlátnga lifðu ok sínar vígshir varð-

veittu nokkut eptir ákveönu, ok viröi þá alla sæmiliga, ok setti

þá sæhga at þí sem föng váru á. En þá lærða menn , cr

miðr gættu siðlætis, ok sínar vígslur varðveittu óvarligar, minnli

hann á með blíöhgum boðoröum betr at gera, ok snúa sínu

ráði áleiðis ok annarra, þeirra er þeir áttu at ábyrgjast. En

þá er eigi skipuðust við mjúkar áminníngar, ávítaði hann með
stiIliHgum stríðmælum, ok hógværum hirtíngum, svá sem ráll

postuli kendi Timothco: ^jara skaltu, ok biðja, ok ávíta meðr

allri þohnmæði ok læríngu". Ilann hugði vandliga firir staðar-

eign, ok setti þá menn ávallt firir til fjárforráða, er hann mætti

frjálsastr vera sjálfr frá þeirri önn , en þó draigist fram fjár-

lutr staðarins, eptir því sem föng væri á, þess er þó væri

til alls haft, þess er hafa þurfti. En svá hafði hann vitrliga

stillíng á uni íjárhagi, at allir menn vitrir höfðu þá þegar á

máli, hve gott umstilli liann þótti um alla hiti hafa. En svá

mikla stund sem bann lagði' á um þá tilskipan, er til auðræða

kom, at þat færi allt at beztum háttum
, þá lagöi hann á þat

þó mestan hug, er til kirkjunnar kom, ok kennimiinnum vuíri

allra luta sem bezt fengit. I>at fylgdi ok þar meör, at hann

vandaði ok firir kennimönnum þjónastugerÖ alla, ok kendi þeim

ástsamhga allt eml»ætti þat er þeir váru skyldir at frcmja með

sínum vígslum. líann heimti saman læröa menn firir hinar

hæstu hátíöir hcima í Skálholti , ok sagði þá hvat hverr skyldi

at gcra, þess er afit vyröi fagrliga framit í guös auglili, þat

er þeir váru skyklir til. En svá mjök sem hann vandaði

firir öðrum, þá gerði hann sjálfr allt bext at, svá at nátiga

kunnu þat allir skilja frá öðrum tlestum luirðum mönnum, livc

ágætliga hann framdi í guðs augliti alla þjónastu, er yndi var

i á at sjá okhcyratil. I>orlákr biskiip kcndi opt kcnníngar, ok

var þat af þí mikii mannraun , at honum var málit sth't ok

úhægt, en svá váru orðin sæt ok val saman sett, at ávallt mátti

þeim þat í hug koma er hans kenníngum lýddu, sem Davíð

scgir í psaltara, at ^^sætari cru mál þín, drottinn! í kvcrkum"

i) lagða, Sthb.



BISKUPA SÖGUR. 103

segir hann, ^Jieltlr en seimr ok luniáng í munni niínum'\ þau

hiu sömu bar líorlákr biskup l'ram guðs mál, með svá fögruni

dæmum síns h'fSj at þau máttu í enskis manns hTi honum sam-

tíða jamdýrðUg' fmnast. þorlákr biskiip vakti löngum um
nœtr, þá aðrir svófu, ok baðst firir rækiHgaj at hann skyldi

þat öðlast, er guð mælti: ^^suíU er sá þræli'', segir hann
,

,,er

drottinn íinnr vakanda, þá er hann kemr at vitja hans". Er

þat ok ákveðit í guðs boðorðum, er hann mæhr svá sjálfr;

.^vaki þer segir hann, ^^því at þér vilið eigi á hverri tíð drottinn

kemr", ok bar svá raun á, at þorláki mundi þær tíðir sjaldan

or hug gánga, af þí at þat heíir lionuni uú fram komit, sem

guð hét þeim, er opt urðu fundnir í skynsaraligri vöku: at

hann mundi setja þá yfir alla góða luti sína eptir þetta líf.

13. Ileilagr forlákr biskup fastaði mjök, þá er hann var

heima at stóli sínum , ok minntist hann á þat í þí, er drott-

inn sagði sjálfr í guðspjalh: at þat væri sumt kyn fjanda [at eigi

mætti sigra nema með föstu ok bænahaldi; ok lét hann þat því

saman fara í sínu lífi, at hann vildi yhrstíga alla fjanda'^ freistni.

llann huggaði þá er áðr váru ryggir, ok tjáði þat ftrir þeim,

er drottinn sjálfr mælti: [at sé sælir er nú sýta, ok þeirmunu

sjálfir síðarr huggast^ ; ok í öðru guðspjalli, er hann mælti

við postulasína: ^Jirygðr yður mun snúast í fagnað", segir hann.

þorlákr biskup samþykti þá ok sœtti, er áðr váru reiðir ok

sundrþykkir, ok sagði þeini þat, sem sagt var ok satt er, at

reiðin már mjök réttsýni manna meðan hon fylgir, sera Páll

postuU segir: at eigi á saman réttlæli guðs ok reiði mannsins,

ok í öðrum stað: ^^sigrastu eigi af iilu, holdr sigraðu íllt með

góðu"; þaterat sigra reiðina með þolinmæði ok gæzku. þor-

lákr biskup sá opt á helgar bækr , ok las yhr helgar ritníngar,

af þí at hann gleymdi eigi þí, er Jón postuh mæhr í sinni

bók: ,,sæll er sá, er les ok heyrir orð þessarar bækr, ok varð-

veitir þá luti, er á henni eru ritaðir". Ilann kendi opt klerk-

um, bæði bækr at lesa, ok annat nám, þat er þeim var nyt-

samligt; sá hann , hve mikil nauðsyn á var gott at kenna,

sem Davíð segir í psaltara: ^^komit þér, synirl ok lýðit mér,

en ek man kenna yðr hversu guð skal óttast". Jafnan var

1) - ligr, Sthb. og 205.

2) frá [ b. V. eptir B.

.i) frá [: sælir eru harmþrúngnir því at þeir inimu huggaðir verða, 205.

1
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hann at ritij ok ritaði ávallt helgar bækr, eptir dæmum Páls

postula, er hami sagði í sínum pistola: ^^eigi ritum vér yðr

aðra hiti' en þá, er yðr or mest Jjurf at lesa ok at vita". En

hvat [er] |>orlákr biskup haföist at annat, þá váru hans varrar

aldri kyrrar frá guðs loíi ok hænahaldi, því at hann hugloiddi

þat, er Jacob postuh segir í sínum pistola, at mikit má fur

guði sífeld ])æn réttláts manns; hefir ok mikit stoðat hans

bænahald, bæði honum ok mörgum öðrum. Bislaip var h'nr

ok mjúkr í öllum góðum ráðum, ok heilráðr um allt, cr hann

\ar at sóttr; hefir hann þat nú ok öðlazt, er guð hefir heitið

þeim , er þann veg vœri lyndir, er hann mæHr í guðspjalliuu

:

^^sæhr eru mjúklátir, því at þeir manu öðlast eylífa jörð".

13. þorlákr biskup söng hvern dag messu bæði sér til

hjálpar ok öðrum , ok minntist í sífellu píníngar guðs sonar,

ok hefir hami nú þí fagrligri ömbun lekit fur sína þjón-

astugerð , sem hann framdi optar þat embætti ok merkiligar

en ílestir aðrir. Hann lagði mikla stund á at elska fátœka

menn; klæddi hann kalua en fæddi húngraða, ok var þat auð-

sýnt, at honum gekk þat sjaldan or hug, hvat fur höndum

er á dómsdegl, [hve mjök þat er kallat at á hirti^ ríði hversu

til fátækra manna var gert í þessu lífi^. [þat lagði hann ok við, um
þat fram sem ílestir góðir menn hafa gert áðr*"*, at hann lét kalla

saman fátæka menn fur hinar hærstu hátíðir, [xij eðr ix eðr vij,

ok kom til leyniliga at þvá fætr þeirra, ok þerði síðan með hári

sinu-*, ok gaf hverjum þeirra nokkura góða ölmusu'^ áðr á brott

færi; ok gjörði hann Iieldr svá at guðs dæmum en manna,

er furr þó fætr postula sinna^, ok lét siðan pínast til lausnar

öhu mannkyni. Mædti ok svá sonr guðs, þá er hann hafði

i) þannig Sthb., ertorskiUö, þó má vera að það só talsháttr að Ji

hirti ríði" það sern bráðan hw^ vinnr að einhverju. 2) frá [ v. i 502.

3) frá [ þat var enn cln hans siðvenja, 205. 4) íVá [ v. i 205.

ö) með þvi Oðru góðu er hann þeim veitti b. v. 205
5 sjálfsagt sett

til að fyUa upp grcinina xmi fóta|)vottinn, sem skrifarinn hefír ekki getað

lesið eða ekki skiUð i Iianclritinu.

o) hin b. V. miUi sviga: ,,sem hann ok gerði þessum fátækuna mOnnum".
A þessum stað er skinnbókin iU aflestrar og máð, ení 205. 206. og 209 er

einmitt hlaupið yfir þær hinar sömu málsgreinir, sem iHt er að lesa, og sett

Önnur orð i staöinn af skrifurunum. J>etta er sOnnun fyrirþvi, að öU þessi

handrit muni vera komin frá Stokkhóhnsbókinni.
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þvegit fætr postula sinna: ,,gjöri þér eptir dæmom mímim, þeim

sem nú gerir ek við yör" ; lét af þí hinn sæli forlákr biskup

fótaþvottinn fara fur miskunnar gjöfinni. Eigi máttu ok hans ást-

vinir ok trúnaðarmenn yflr þí þegju eptir andlát hans , er

þeir þóttust gerla vita, at hann hafði þá leynda kiti með sér

í meinlætum ok góðgerníngum , er hann trúði öngum til at

vita, sem guö býðr, at eigi skoli vitahin vinstri hönd hvat hin

hægri gerir. I>orðu ok eigi þat ástvinir biskups síðan berara

at gera, er hann vildi sjálfr sváleynt vera láta. þorlákr biskup

var optvanfr] at hafa ræður við góðamenn ok siðláta, ok kynna

sér svá þeirra siðu ok styrkja þá í sínum heilræðum , at þeir

mælti lialdast í sinni gæzku. Hann hélt ok mikinn vörð á þeirra

manna ráði, er gættu sína* giíepi, at leiða þá frá röngum girnd-

um, ok kalla þá aptr tii loiðréttu síns máls, þó áðr hefði eigi

val til gæzt; þí at þat mælti drottinn: ,,eigi vil ek dauða synd-

ugs manns", sagði hann, ,,heldr vil ek at hann snúist til mín

ok lifi". Sýndi þetta hinn sæh l>orhikr biskup öllum þeim er

iðrast vildu sinna andmarka, ok ef þeir vildu hans ráðum fylgja,

varð hann þeim feginn, ok líknaði þeim linhga nu^ð léttbæruni

skriptum, cptir þí sem sagði spámaðr guðs: at á hverja

dægri er maðr vildi til guðs snúast, at hann mundi þá lifa

góðu hfi en deyja eigi iUum dauða. En þá, er eigi vildu áleiðis

snúast við hans blíðar unibræöur, ok eigi fyrilíta sína vanhagi

viö hans stríðmæh
,

þá forboðaði hann suma , en banusetti^

suma, eptir þí sem Kristr bauð lærisveinum sínum : ^ jiirta

skuhi þér bræðr yðra ástsamliga; ea ef eigi Játa hirtast, þá

leiðist'* þér þá sem villumenn eða heiðíngja". llann bar þol-

inmóðiiga meingerðir manna, en harmaði mjök vanhagi manna,

en samþyktist akh*i við siðleysur vondra manua; því at hann

var þess fús at heyra þat er guð mæhr: ^^sælir cru þolin-

móðir, því at þeir nuuiu kallast synir guðs". Honum þótti iii

ólýðni manna, fur þí at hann græddi andarsár sinna undir-

manna, svá sem Páli postulavar gefit viö guðs kristni á sínum

dögum, at öngum manni var þat til meins eðr ángrs, at eigi

þóttist hann allra þeirra meina á sérlíenna fur ástar sakirvið þá.

.1) í skínnb. steiuír sína (sínna)
;
gæta er hér = athuga,

2) þannig lciðr. eptir B; liann setti, Sthb.

3) þannig leiðr. eptir B; leiði, Sthb.
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15. Heilagr þorlákr biskup neylti svú þess stjórnarveldis,

cr honum \ar gefit í sinni vígslu, at binda ok leysa af guðs

hálfu ráð manna, at vitrum mönnum ok réttlátum sýndist jafnt

hvárstveggja gætt vera, at þar fylgdi aldri æsíngr ne vanstilli, enda

var hann ok aldri í þí svá slær né Unr, þó torsótt veri, at eigi

mætti þat meirr meta til mjúkleiks ok miskunnar, þó hann biði

margra lengi, ef rétt virðíng veri á. Lét hann sér þat opt í

hug koma, sem Davíð segir, at drottinn elskar miskunn ok rétt-

læti, en gefr af sér dýrð okmildi*. [þess er ok at geta, er J>or-

lákr bískup elskaði þann stað mest, þegar er Skálholt leið, er hann

hafði áðr prýddan með sinni atvist. Hann vígði tii ábóta í

Veri Guðmund Bjálfason, góðan mann ok rétthltan, miidan ok

metnaðarlausan. J>orkell Geirason, er fur var getið í þessu

máli, réðst þar undir reguluhald, ok hélt val meðan iiann lifði,

ok andaðist á hinu ix. ári biskupsdóms þorláks biskups. Uin daga

þorláks biskups var í lög leitt at halda heilagt Ambrosiusdag,

ok Ceciliudag ok Agnesardag, ok at fasta náttföstur fur postula

messur ok IXicholás messu. llann bauð rikt at halda frjádaga

föstu, svá at öngan skyldi tvímælt eta rúmhelgan, nema þann

einn er í páskaviku er. Hann hélt svá ríkt sjálfr frjádaga, at

hann át alla þurt, ef hann var heill , en hann var svá iinr ok

hægr í þí , þá er hann var sjúkr, at hann át hvítan mat á

ymbrodögum ok frjádaga, ef hann var þess beðinn, ok gaf þau

dæmi þeim mönnuin, er nú vilja slíka luti svá gera, sem
von er at bezt sami í guðs augliti. I>orIákr biskup var sjúkr í

sínum biskupsdómi, þá er jóladag har á frjádag, ok var hann

þá máttlílill, ok bergði hann þó kjöti þann dag, ok sýndi þau

dæmi af sér, at svá var betr gert. Hann lagði á þat mikla

stund at halda þeim mönnum saman, er teingdir váru helgum
hjúskap, en lagði þeim mönnum þúnga luti á hendr í fégjöldum

ok skriptum, er af þí brugðu stórum; [þótti honum sem guði

mundi í þí mest mótgerð, ef þat eptirlæti, er hann hefir

mest veitt mönnum þessa heims luta ok gert þat, fur ástar-

sakir ok miskunnar sinnar ok girndar mannanna^, rétt ok blezat,

sem höfutsynd er elligar , ef þat var herfiliga hneist ok

i) hér skýtr B iiin Oddaverja þætti meö lithini íbrmála, en þenna þátt
vantar í öll þau liandrit er heyra til -á-flokkniim . í C cr þætti þessum
skotið inn nokkni siðar.

%) hér byrjar slðara hlaðit af 383, i.
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rángUga. víiskaíK En þau fé, er inenii gulda íar vanliagi

sína, lét hann aldri koma viö annat fé, heldr lagði hann þat

lil þess, at þau hjú, er val váru saman ok félaus váru, mættí

þá heldr saman vcra en áðr ; ok yrði þeim þat nokkut lil skjóls

ok y/irhóta sinna óráða, er féin höfðu látið. {jorlákr biskup

rauf þau ráð öll á sínum döguni, sem hann vissi at ólögum

ráðin vera, hvárt sem lut áttu í meiri menn eðr minni. Eigi

varð hann við suma menn né liöfðíngja með öUu samhuga, því

at hann samþykti þat eitt við þá, er val samdi. I>ótti honum þat

miklu meira niðrfall guðs kristni, ef göfgum mönnum gáfust

stórir lutir yfir. Virði hann ok við þá eigi meiri vorkunn , at

hepta sik eigi at óiýðnum^ lutum , er áðr höfðu bæði mikit

ián af guði í auðæfum^ ok mannvirðíngum-*.

16. Nú er at segja af hversdags háttum hins sæla for-

láks hiskups, hve jafnlyndr hann var í góðum lutum. Hann

mælti aldri þat orð, er eigi kæmi tii nökkurrar nytsemdar, ef

hann var at þí sóttr. ÍJann var svá varr í sínum orðum, at

hann lastaði aldri veðr, sem margir gera, ok önga þá luti,

er eigi váru lastandi, ok Iiann sá at eptir guðs vilja váru.

Hann lángaði til öngra dægra. Hann kvíddi [öngum mjök^,

nema alþíngi ok ymbrodögum; af þí alþíngi, at honum þótti

margr maðr þar verða viUr vega um sín málaferli, sá er mikils

var virðr ok honum þótíi mikit viðliggja; en af þí ymbro-

dögum, at honnm þótti þat áhyrgðarráð mikit at vígja menn,

er til þess sóttu iángan vcg , ok hann sá þá mjök vanfæra til,

bæði sakir lítils lærdóms ok annarra hátta, sér úskapfeldra, en

liann nennti þó varla at nila^, bæði sakir fátækis þeirra sjáifra,

ok fur sakir þeirra manna, cr þeim höfðu kennt, eðr sínar

jarteinir höfðu tii sent; cn sagöi haiin livcrjum þcirra grcini-

liga, hvat liverri vígsiu fylgdi lil vanda, og fal þcim sjólfum

ábyrgð á hendi, ok þeim er þá sendu til. forlákr iét opt kenna

kenníngar, af þí at hami sá þat, þótt eigi yrði opt lýtt svá

i) frá [ vantar i C. i) úlcyfðiim, 383, i.

3) auðricðuin, 383, i.

4) Hór hcfir Jón Giznrarson látið stanita 1| blaðs eyðu í 205, án þess

þó að nokkuð vanti í; hefir það líklega vcrið í því skyni, að hór ætti inn

í Odtlavcrja þáttr.

ft) frá [ ok cngu vilgi nijök, 363, 1. e) vania, 383, 1.



108 BISKUPA SÖGUK. rorliíks sagn

skynsamliga sem skyldi hóksögum, at þó dvaldi þal þá ónýtar

gerðir^ fur mörgum mönnum. Hann var svá jafnlyndr í

föstum sínum, þá hann var lieima , en í vökum ok bænahaldij

hvárt sem hanu var heima eðr eigi, at^ til hins sama var ey

at ætla. Hann neytti svá lítt fæðshi, at eigi mátti annat líkara

þiklija, en hann myndi þá optar viðr skiljast, er honum þótti

mest fur. Svá var honum um drykk farit, at aldri mátti íinna

at á hann fengi, þó hann hefði þesskyns drykk. En hann

var svá drykksæll, at þat öl brast aldri, er hann blezaði ok

hann signdi sinni hendi, þá er gjörð skyldi koma. Plann var

svá úvandlátr ok vinveittr at þeim veizlum , er drykkr var,

at hann sæmdi við allt þat, er eigi samdi illa. En þá forlákr

biskup drakk vatn eðr óáfenginn drykk, þá fór hann svá stiUiga

með, ok svá mikilli bindandi, at hann saup á iij sopa, eðr v, eðr

vij, en náliga aldri matmála á miUi ósjúkr, ef eigi voru almenn-

íngs drykkjur. þorlákr biskup'* var aldri allval heiU i sínum

biskupsdómij og var þat sem ván var, at þí sem Páll postuU

segir, at ^^kraptrinn algerist af sjúkleiknum". Atgerðir lét hann

lækna opt hafa at sér við sínni meinscmi, ok sýndi þat, at

guð hefir tilsetta lækna, at þeir skulu stundum mega at drott-

ins vilja með skömmum sárleikum stöðva löng óhegindi. þor-

lákr biskup hafði skynsamligan hátt á sínu bænahaidi frá þí

sem flestir menn aðrir. llann söng furst Credo
^ ok Pater

nosíer, eptir þat er hann hafði signt sik, ok ymna: ^/esu

nostra redemj)€w\ ok lét þat þegar þar á finna, at hann hugs-

aði jai'nan til þeirrar lausnar, er guð hafði leyst mannkynit,

ok sanna ást við guð ok menn
,

girnd eilífrar sælu ok sam-

vistarvið guð, ótti dómsdags ok hmgatkvoma skaparans at dæma
um aUt mannkyn. I>etta aUt boðar þessor ymni. l>á söng

hann Gregoríusbæn á meðan liann klæddi sik, ok þar eptir

hinn fursta psálm or psaltara, ok lét sér aldri or hug gánga

þau heUræði, er í psálminum standa: at .,sá er sæll, er eigi

gengr eptir óráðum , ok eigi samþykkir iUa hUi meö syndug-

um, ok eigi dæmir ránga dóma, ok jafnan geymir guðs laga".

En er hann kom til kirkju, söng hann furst lof heUagri þrenn-

íng; eptir þat lofaði hann með söngum þá hcilaga menn,

j) iðnir, 383, i. 2) svá var sem, b. v. 383, i.

9) hér endar 383, i.
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er kirkjan var vígð , sú er þá var hann í , ok þav váru helgir

dómar varðveittir. Síðan las hann Man'utíðir, og eptir þat

lagðist hann niðr fur altari allr til jarðar, þá er eigi var heil-

agt, ok bað lengi fur allri guös krislni, ok hvern dag söng

hann þriöjúng psaltara umfram vanasöng sinn , hvárt sem

hann var lieima eðr eigi, ok söng fleira niiHnm psáima en

aðrir menn. Oann söng furst ^filoria lyatri'' af heilagri þrenn-

íng; þá næst: ^^Misererc mci Dens'^ þá: ^^Sahnm fac paler et

domine'" fyrir öllu kristnu fólki. En ef honum bárii til vanda-

mál, söng hann þat vers, sem Salomon hinn spaki bað til

guðs á sínumdögum: ^^Mitte mihi Bomíne auæilium de sancto''

en er hann gekk frá matborði söng hann: ^jíenedicam Bomi-

num in omni tempore'" ; en er hann afklæddist til svefns söng

hann [þann psálm, er drottinn er minnlr á sitt heit, at þeir

skyh öruggir vera, er sitt ráð varðveita retlliga ok misbjóða

öðrum hvárki í orönm né geröum. fessi psálmr er: ^fiomine

quis hahitavif'^^ ok var Itonum mikit yndi at halda slíkar venjur,

ok venti at nokkurr mundi eptir hans hátlum víkja. Hann

henti skemtan at sögum ok kvæöum ok at öllum strengleikum

ok Ijóöfærum, ok at hygginna manna ræöuni ok draumum,

ok at öllu því, er góðra manna skemtan var, utan leikum, því

at honum þótti shkt dvelja únýtar sýslur vondra manna.

17. t^orlák biskup dreymdi þann draum á alþíngi, at

hann þóttist gánga frá kirkju þar" á þínginu heim til búöar

sinnar ok bera hufuð liins heilaga Martini í faðmi sér; en Páll

prestr af Reykjaholti, dýrðhgr maðr, réö svá þann draum, at

hann sjálfr mundi þar eptir bcra heílags biskups höfuö hvert

er hann færi, ok er nú öllum auösýnt, at þat er satt.

I>á er hinn sæli þorlákr haföi XY vetr at stóli setið í

Skálholti með tign ok björtum blóma allskonar góðgernínga,

elskaör at' guöi ok góðum niönnum, miskunnsamr ok ráðvandr,

Htilátr, réttlátr ok þolinmóðr, mæddr í mótgeröuni manna, ok

þar með í margfallri vanheílsu: þá lcitaði hann þess við vini

sína, at gefa- upp biskupsdóminn, ok ráðast aptr undir hina

sömu kanokareglu. En allsvaldandi guö lét þetta þí eigi fram-

gengtverða, at hann sá reinlífi hans ok góðlííi val nægjast

i) frá [ enn Baviðs psálm, hin. 2) leiðrótt ; gafa, Sthb.
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honum lil heilagleiks
,
þó at hvergi mínkaðist hans tign fiir

manna augum, sú er hann liafði honum gefit*.

18. Hinn sœli l>orlíikr hisknp fór þann fjórðúng síðast,

er honum var nálægstr, ok tók íferðinniþá sótt, er hann leiddi

til grafar. Hann kom heim í Skálholt með Hllum mælti, ok lá

þrjá mánaði í rekkju ok hafði þúnga sótt, en ahJri svá harða

verki, at hann mætti eigi firir öllu ráð gera, ok skipa sem

hann \iidi. þá var í Skálholti Gizurr llallsson, mikill höfðíngi,

vitr ok góðgjarn. íJann styrkti opt hinn sœla I>orhik í fagr-

Jigum dœmisögum faf þeini mönnum- , er sín meinlæti háru

drengiliga fur guðs sakir. Páll, systurson hans, koni ok at

finna hann í sinni sótt, því at hiskup eJskaði hann mest sinna

j'rænda, ok margir vinir ok ástmenn biskups kvomu til hans,

at þiggja af honum heiJ ráð en sýna honum sína ást. þar

kom þorvaJdr Gizorarson, mikill Iiöfðíngi, ok reiknaði hinn sæii

J>orlákr fur kennimönnum ok liöfðíngjum ijárhagi staðarins,

ok hafði allmikit græzt meðan hann haföi fur ráðit, ok þí,

með þeirra ráði, lagði Jiann þá enn tii frænda sinna fátækra

nokkur fé. Hann gaf hinn bezta búnað sinn biskupi þeim, er

eptir hann komi, en annan prestum, en fátækum mönnum þann

er féminnstr var, því at hann Jét þá aldri hjá sitja, þá er

liann gaf gjafir sínum vinum. Hann gaf gull Brandi l)iskupi, en

vígslugulJ sitt l*áli
,

systursyni sínum, ok var þat forspá hans

tignar, því at liann varð hiskup eptir hann ; ok aJiir þóttust

nokkut gott af Ijóta þí er Jiann hafði átt.

Sjau náttum fur andJát sitt kallar hann tiJ sín Jærða

menn , ok lét olea sik , ok áör hann veri smurör taiaði hann

lángt eyrendi, þó honum veri málit ervitt. ,^Ek Já furr í sótt

með litlum mætti oleaðr", segir hann, ^^ok bauð ek þá, at alJir

menn er [í] mínum stórmælum veri, skyldu frjálsir vera, ef

ek dæa; ætlaða ek þat þeim til líknar en mér eigi til áfalls-

dóms; en þeir virðu þat svá fur mér, at ek þættumst*^ oíframt

fram Jiafa farið í gegn þeim, er ek bannfærða þá fur sína

i) hér skýtr 209 inn Oddaverja þætti, en í kríngum samskeytin á báð-

xim stöðum er frásðgnin svo á ríngulreið, að sumir kapítular standa tvisvar,

sinn eptir Iiverri sögu.

a) frá [ b. v. 205; v. í Stlib.

i) þunniif leiðr.
; þottunist, Stbb.
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glæpi, er eigi viidu afláta lögliga áminnlir, ok ek bað leysa,

þá er ek liugða niér dauða. En nú býðr ek yðr, at öll mín

ummæli skulu standa \iö þá, ncma þeir sættist með þeirri

iausn, sem ek heíir áðr til lagöa, ella bíði þau umdæmis þess

biskups, er eptir mik kemr". Síðan bv[í]ldist liaun, ok mailti í

annat sinn til þeirra, er lijá honum voru: ,^ek vil biðja yðr,

at þér furgefit mér, ef ek liefir svá gert, at yðr haQ eigi

val þótt". En allir sögðu, at enkis ætti hann al kunna. En

Gizurr Hallsson talar svá af allrahendi: ,jér biðjum yðr herral

at þér furgefit oss, þat er vér höfum við yðr misgert, er

bæði mun vera mart ok stórt". Ilinn sæli I>orIákr játtar þeirri

furgefníng blíðliga. J>á mælti Gizurr þat eyrendi, er auð-

sýnt má vera at hinn helgi andi liefir með honum mœlt: ^jér

biðjum, heri'a! þó at þér skilit nú at líkamligri návist sýni-

hga við oss, sé þér oss andligr faðir, árnandi miskunnar við al-

máttkan guö, því at vér trúum þí fastliga, at þér manit í

andligu lífi hafa með guði eigi minna vald en nú". En J)or-

lákr biskup svaraði öngu, í eptirlíkíng guðs sonar, er hann

samþykkti þat sumt þegjandi , scm hann liafði engi orð um,

en hann veitir þat nú öUum, er þá var haun beðinn; en fur

lítilœtis sakir vildi Iiann þat eigi bert gera, at hann væri til

þess færr. Máttu þá ok fáir fur harmi vatni halda, er hjá váru.

Sem biskup sá þat, mælti hann: ^Jiarmit eigi þó at skili

várar samvistir, því at ek ferr eptir mínum forlögum; hefir

ek jafnan til lítils færr verit, ef cigi hefði aðrir mér hjálpat;

er yðr h'till skaði at mér, en næst eptir mik man koma mik-

ill liöi'öíngi; vil ek yðr í þí hugga, at ek þikkjumst víst vita,

at eigi mun guð mik helvítismann dæma". Síðan minntist

hann til kennimanna, ok gaf þeim blezan, áör hann var snmrör.

En eptir olean vildi hann ekki tala, nema þat, er mest nauð-

syn var á, en jafnan rærðust varrar hans til bænaludds meðan

hann lifði. En er vij nætr váru liðnar eptir olean, beiddist

hann snimma þess dags klæöaskiptis; en Ormr prestr, kapalín

hans, svararsvá: ,,oss þikkir, herra! ábyrgð á atrærayðr; eðr

vili þér eigi í þessi klæöi færöir vera, ef þér veröit skamm-

lífir?" — IMskup svarar : ,,val man duga at ræra mik, en af smurn-

ínginni væntir ek mér miskunnar af guði, cn eigi af klæðum þess-

um". Voru honum þá fengin önnur klæði, ok hélt hann þann

dag öllum hiuum sömum góðum liáttum; ok er aptansöng
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var lokitj seig ú hann úmegin nokkut, ok er hann hóf upp

augun, mælti liann: ^ hverl fór hann þorkell nú?" — En Gizurr

Hallsson, hinn vitrasti maðr, virði svá, at þí sýndist hiskupi -

þorkell viör andlát sitt, at hann haföi berligast spanit hann frá

veraldar h'fi til reinhXis. En er I>orlákr hiskup var kominn at

andláti, ])fiiddisi hann at drekka, ok er at honum |var] horit

hné hann at hægindum ok sofnaði saíUiga til guös , ok veitti

guð honum þá dýrð, at hann þyrsti við andlát siLt, sem sjálfan

guös son, ok skyldi hvargi stöðvast furr en í andligu h'fi, þí

er guð sýnir [þeim] , er jafnan þyrstir til hans. Birti guð þat

í andiáti hins sæla þorláks biskups , er hann sagði fyri munn

Davíðs, at dýrðhgr mundi verða dauði heilagra manna, því at

öihim þótti hetra lijá honum önduðum , en murgum lifandi

mönnum. f>at bar ok til eptir andlát lians, at litr lians var

miklu hjartari en annarra manna, en sjáldr var svá hjart í

augum hans, sem lifanda manns, þess er val skygn er. Mörg

sár höfðu fallit á h'kama hans, stór ok smá, cn öll váru gró-

in þegar hann var andaðr, ok fannst uhum hér niikit um, en

Gizuri þí meira, sem hann kunni gerr at sjá en aðrir. f>á

var búit um líkamann, ok skorit hár hans. Hafa menn þann

helgan dóm víða, ok fá mik[I]a bót af. I>orlákr biskup andað-

ist á þórsdag, einni nátt fur jólaaptan' lx vetra gamall, ok

hafði XV vetr biskup verit. þá var liðit frá burð Krists OD. c.

LXXX ok vj'^ vetr.

19. Eptir andlát biskups var hk hans horit í kirkju, ok

var í sönghúsi iij nætr at bíða graptrar. En annan dag jóla

var hann í jörð lagör, ok var þarvið staddrPálI prestr, frændi

hans, er biskup var eptir hanu, ok margir aðrir lærðir menn.

far kom þá ok lík þess manns ialæks, er líkþrár var, ok hafði

biskup tekit liann af fátæki ok veitt til dauöadags, ok vildi guð

þá sýnast hita hans mildiverk, þat er eitt var af mörgum öör-

um. En áðr menn gcngi frá grcptri hins sæla þorláks bisk-

ups, þá mælti Gizurr Ilallsson um þau tíðindi er vorðin váru,

i) þetta stendr (Udúngis heima við timatal; árið 1193 vóru júlin á laug-

ardag og J>orláksmcssu bar iippá fimtudag.

i) þetta Gv eptiv Húngrvöku tímatali ; en að r6ttu tali andaðist hann 1 193.

Stokkhólmsbókin hefir hér misritað aldatalið : m. ccc. fyrir m. c; eins er í

205. 20G og 209., og sjnir það vxm að píiu r,e (iU riluð epUr þessari bók.
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eplir þí sem siövenja var á yfir tiginna nianna grefti*. Hann
Ijáðiþat furst, hverr nytjamaðr forlákr biskup hafði verit bæði

slaðnum ok ölhi landsfólki. fá veik hann nokkurum orðum
til virðíngar þeim biskupum, er at stóU höfðu setið í SkálhoUi,

áðr forlákr kæmi. Eptir þat mælti hann svá: ,,Gott er á þat

at minnast at váru vitni ok at sögn várra foreldra, um þábisk-

npa, er fyrir várt minni hafa verit, at sá þykkir hverjum beztr

er kunnastr er, ok svá dýrðligir menn, sem þeir hafa verit

allir í sínum biskupsdómi, þá er þat þó frábært, hversu I>or-

lákr liefir búit sik til biskupstignar, hmgt frá þí sem allir aðrir.

Hann var reinhfr afia æfi, siðsamr ok histvarr, örr ok réttlátr,

niiskunnsamr ok heilráðr, lítilátr ok stjórnsamr, mjúklyndr með
sannri ást ok elsku bæði við guð ok menn. Hann tók vígslur

á barns aldri ok sýndist hinum vitrastum mönnum at auka

hans sæmd ok vígslur, meðan til váru, ok á únga aldri gaf

hann sik undir heilaga reglu, ok varðveitti hana allt til dauða.

Nú þó at þat sö boðit, at vér leggim eigi bera dóma á ráð

manna, þá munu fáir vánarmenn vera, ef hann er eigi fullsæll,

svá úhkr sem hann var flestum mönnum í sínu lífi, ok góðum

siðum". Lauk hann sinni ræðu með snjöllu máli. Staðar-

inennirnir ok landsfólkit víða hörmuðu mjök andlát hins sæla

f>orláks biskups, þí at þeir ætluðu hann meir skildan við menn-
ina en nú cr reynt, þí aldri hafði upp komit helgi né jarteinir

nokkurs manns á íslandi, [fyr] en forláks biskups^, en þó váru

niargir menn huggaðir af þekkiligum draumum, þar til er guð

líirti verðleika hans framar. En þó stóð þá til mikils haUæris

ok áfellis : biskupinn einn í landinu ok þó afgamallj en þá hófst

ófriðr norðanlands^.

Sá atburðr varð í Vatnsdal, atbónda einn réttoröan dreymdi,

at hann þóttist úti kominn ok sjá mann kominn sunnan yfir

heiöi, ok spurði hann, hversu forlákr biskup mátti. En hann

1) ok vil ek geta nokkurra þeirra orÖa, segir sá, er söguna setti (sögu-

incistarinn 379) ,
þeirra er hann talaði, ok mór gánga síst or minni, b. v.

C. — pcssi orð iinnastmi ekki í Á,, en í er liér cyða, ok má vel vera

a5 þessi orð haíi þar staðið, ok víst er það, að rœða Gizurar cr þar fyUri

og betri cn í -á. sjálfri, enda má vel vera, að sá scm þá sögu (B) setti

saman hafi munað Jorlák.

2) sbr. Húngrvöku, cap. 20.

tj) það cr deilur Guömundar dýra og Oniindav i Löngulilíð.

1. B. 8
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svarar: ,,eigi heitirhann nú forlákr, heldr Ráðvaldr með guði'\

Bóndinn sagði Karli* ábóta drauminn, en hann réð svá, atbiskup

mundi andaðr ok hafa dýrð með guði. Giz:ur Ilallsson dreymdi,

litlu eptir andlát |>orhiks biskups, at hann þóttist sjá hann sitja^

á kirkjunni í SkáUioUi í biskups skrúða, ok blexaði þaðan

fólkit, ok réð hann svá þann draum, at hann mundi enn vera

yfirmaðr sinnar kristni. TöUiöu þatmargirvitrir mcnn, atannat-

hvárt mundi helgi forlúks biskups upp koma, eha mundi þess eigi

auðit verða á íslandi, svá sem Eirekr^^ erkibiskup bar vUni í

bréfi þí, er hann sendi Páh biskupi, svá segjandi: ^^ágætan

bróður várn J>orlák biskup, góðrar minningar, trúm vér helgan

verit hafa í h'íinu , en nú dýrðhgan kraptanna gimstein fur

guði, ok mikUs ráðanda^

20. Prest einn norðanlands, er forvaldr hét, dreymdi

iiij vetrum^ eptir andlát forláks biskups, athannkomat hommi

ok sagði honum ner veðrátta mundi batna, því at þá var vetr

þúngr; .,gefr ek þat ráð til", sagðihann, ,,at menn lciti graptrar

míns at sumri, ok sé h'kami minn or jörðu tekinn; og efnokkur

þikja hcUagleik[s]merki at verða, þá geri menn um áheit ok dags

[hald] við mik sem líkar. Hvarf hann síðan. Prestrinn sagði

Brandi biskupi drauminn ok bauð at sverja.

Um vetrinn skírdag[s] nátt, eptir andlát Jjorláks biskups, sá

einn bóndi, er Sveinn hét, svá mikit Ijós í Skálholti yfir leiöi

þorláks biskups, at varla mátti hann sjá kirkjuna fur.

Ormr prestr fór þess eyrendis tU alþíngis \\m sumarit

eptir, vegna Brands biskups , at segja hverjar jarteinir höfðu

1) J)annig leiðrótt; Katli, Sthb. og hin, rángt. Karl ábóti á J»íngeyr-

iim, höfundr Sverrissíigu, var ábóti 1169—1207.

2) ((Sitia sjá hann", Sthb. með strikum fyrir ofan línuna til merkis um
að breyta ætti ruð orðanna, en 205 og 200 Iiafa lesið sem stóð, en ckki

gáð aÖ því sem fyrir ofan var.

3) leiörétt; Eylcifr bœði Sthb. og hin. Eylífr korti var erkibiskup 1309—
1332. Jessi ritvilla getr því varla hafa staðið í frumriti Stokkhólmsbókar.

4) öU hin handritin (205. 200. 210) enda her.

ö) þannig hafa bæði i?, og C. ; ,,nattum", og getr það að eins staðizt

meðþvímóti, að með iiij nóttum sö að eins meint, aö Jorvald prest dreymdi

draum sinn 27. Decbr., en ekki að það væri sama vetr og biskup andaðist

pvi eptir því yrði upptekníng J)orláks biskups sumarið 1194, cn öH rit

Ann., Guðmundar s. og Sturlúnga) segja að það yrðill98, og að ]þorvald

pxest dreymdl að jóUim, 4 vetrum eptir andlát biskups (1197>
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orðit af helgi forlúks bískups í þeim Iiéroðum; en í förinni*

þraut svá hest hans, at hvergi mátti gánga; cn þegar hann het

á í>orhik biskupj spratt upp hestr hans, ok reið hann funum
ílí^gleiöum til þíngs. En er þessi atburðr var sagðr ok fíeiri

^ðrii'j þá urðu menn fcgnir þessi frásögnj ok hetu þegar margir

mcnn áliorlák biskup í sínum nauðsynjum, ok þótti valáverða;
en ekki var þat þá enn í leyfi tekit af biskupum.

21. Ilit sama sumar eptir sendi Brandr biskup Orm prest

með öðrum klerkum sínum tii alþíngis^, ok lel bera fram bref

sín Pálibiskupi ok öðrum höfðíngjumj okvarþar á vltnisburðjr]

xnargra jartcina I>orláks biskups
; þá höfðu menn stefnur um

þessi mál, ok var ráll biskup leiðitamr ok óeinráðr í þessuni

málum, scm mörgum öðrum, við aðra höfðíngja lands, okmcð-
ferð þessa fagnaðar. ]»at var ráð nianna með orðsendingu

Brands biskups, at Páll biskup kvað þat upp Pótrsmessudag í

lögrettu, at ölhun mönnum skyldu leyfð áheít á liinn sæia

Porlák biskup; skyldu menn honum tíðir sýngja andlátsdag

hans. Pétrsmessu var forlákr biskup til biskups kosinn, ok

þá voru leyfð áhcit við hann, ok þá var leitt^ í lög messudags

hald hans annat sumar hit næsta eptir þenna atburð; ok til

marks um þetta, at eigi þótti guði oftekjur í þessu
, þá urðu

jarteinir þegar merkiligar á þí sama þíngi-*.

22. Maör het Tjörvi, hann tók handarmein mikit; geröi

hendrnar stirðar ok h'kþrár, svá at hann mátti öngan fíngr rétta,

ok lék þat mein við XY vetr. Hann hét á hinn sæla J>orlák

biskup til hcilsubótar sér; sofnaði eptir þat; en er hann vakn-

aöi, ok vildi láta þvá sér, þá voru heilar orðnar hendrnar, ok

váru þá sýndar hend[rn]ar öllum þeim cr við váru, ok var þá

i) í Sthb. ritað cíns og j^fautom'^

a) Her eru gerð tvu alþíngi úr cinu; ogtvær ferðir Ornis til alþíngis úr

cinni. liCtta er rcítara í liinni sögimni. Áheit við Jjorlák biskiip voru leyfð

1198, og á þessu þíngi gerðust jarteinirnar níu, en 3 vikuni cptir alþíngi

(20 Juli) sama sumar var tekinn lir jörðu helgr dómr hans, cn ú næsla

alþíngi 1199 (sjá ísl. Ann.) var lögtckin J»orláksmessa,

ð) leiðrótt; leiíír, Sthb.

4) það er rángt að þessar Ojarteinir yrði á þvifíng'Í, er 5oi*láksmessa

var lögtckin, heldr gcrðust þær áþinginuhið fyrsta sumarið, 1198. Jjctta

sóst bezt i B. og C, sem scgja fyUra ok skipulegar frá jartoinunum cn

liér er gcrt. J>að Utr og svo vit, sem höfundrinn sö hðr hálfviUtr í tíma-

taUnu, af því hanu hafÖi að framan sctt rángt dramn Jorvalds prests.

8«
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súnginn ^JTe deurrC\ en þegar er þessijartein var alknnnig "vorðin,

þá het þegar livcrr at öörum á hinn helga þorlák bisknp , ok

var þat af þí eigi kynligi, at svá var javteina kraptrinn mikill,

at náliga var furr veitt, en heitið var.

Sá atburðr varð á sama þíngi, at Jón abóli or Veri' tók

kverkamein mikit, ok þrútnuðu ákafíiga, svá liann mátti öngu

berglJla, ok náliga ekki mæla, svá at heyra mœtti; þá het bann

á hinn sæla þorlák biskup til heilsu ser, ok sofnaði þegar eptir

ok vaknaði alheill. þessi atburðr var sagðr Páli biskupi.

Maðr sá, er Guðmundr gríss h6t, mágr Páls biskups, tók

mein mikit, ok var hann bæði matlauss ok máttlítill, ok þótti

mörgum manni hann dauðvœnn. J>á het hann á vin sinn, l>or-

lák biskup, at hann árnaði honnm af guði slíkrar heilsu, sem

hann sæi honum bezt gegna; en er hann hafði heit sitt fest,

þá batnaöi honum dag frá degi , ok var alheill þcgar kerti þat

var brunnit í Skálholti, er hann hai'öi þángat heitiö ; ok sagöi hann

sjálfr þessa jartcin Páli biskupi, ok mövgum uörum mönnum.

Austfirzkr maðr, sá er Sighvatr hét, ættstórr, tók augnaverk

svá stríðan, at hann ætlaði at mundu sprínga augun, ef eigi

mínkaði skjótt verkinn. Ilann hét á hinn sæla f>orIák biskup.

Honum höfgaði þegar eptir heitið ; en er hann vaknaði, þá var

allr verkr or augum hans, en hvarmar váru rauðir ok þrútnir

mjök til vitnis þess verk[jar], er í augunum hafði verit.

Unas héí maðr, hann tók sótt óhægliga þar á þínginu,

hann blés allan; gekk kviðrinn upp fur brjóstið, ok fylgdi

æsihgr verkr, svá Iiann mátti trautt standast. Ilét hann síðan

með viðrkomníngu á hinn helga þorlák biskup til heilsu sér;

honum höfgaði þegar eptir þat. Uann þóttist sjá í svefninum

hinn hclga þovlák biskup, ok með honum hinn sæla sveín Vit-

um. Biskup mælti við hann: „eigi nýtv þú þín, þó atþúverðir

heill, heldr þess, at nú er miskunnavtíð guðs yíir komin í hcilsu-

gjöfum við menn", Ilann vaknaði alheill.

Norðlenzkr maör tók enn æsiligt meiu á hinu sama þíngi:

sólt þá, er þegar tók vitið frá honum. J>á hétu aðrir menn fur

honum á hinn sæla forlák biskup, ok varð hann þegar alheill''*.

Prestr einn göílgr, sá er I>órðr hét, tók sótt hæltliga við

1) Jón Ljótsson var hinn þriði abúti í Veri 1197—1223.

2) leiðrétt; aUheUl, Sthb.
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þínglausnir, ok voru menn ræddir um liunn , uf þí aL liann

var göfugr maðr. Ilann liét síðan á hinn sæla l)orlák biskup

Ui heilsubólar sér; en honum hægðist svá skjcUt sinn vanmáttr,

ut hann varð færr af þíngi með öðrum möunum, ok varð hann

á skamnnú stundu alheill, ok lofaði guð fur sína heilsu ok hinn

heilaga þorlák biskup.

Á þínginu barst þat at, at norðlenzkr maðr tapaði góðum
fjötri, ok var leitað vandliga, ok fannst eigi; ok er honum
þótti örvænt fnndarins, þá hét hann á hinn sæla I>orlák biskup,

ut íinnast skyldi ljöt[r]innj ok fannst þegar, þar er optast hafði

híitað verit; ok lofuðu [allir] guð ok hinn heilaga þorlák biskup.

Árni hét einn virðuligr maðr; hann hafði mein mikit innan

rifja ok hættligt; hann hét á hinn heilaga I>orlák biskup til

heilsu sér, ok batnaði þegar.

23.^ Eptir þíngit var sá atburðr, at Ormr, frændi hins

sæla J>orláks biskups ok bróðir Páls biskups, var í baði í Skál-

holti , ok hafði þat í hug sér, at hann mundi en[n] meir elska

heilagleik síns frænda, ef hann beri á sjálfum sér nokkut

uierki; en í þí bih skeindi hann hina hægri hönd sína á hár-

í^nífi, ok blæddi æsiliga ok varð eigi stöðvat. I>á hét hann a

frænda sinn ok fulltrúa, I>orlák biskup, at hann stöðvaði blóðit,

ok kom alldri or cinn dropi síðan.

Torfi- hét prestr, kynstórr ok kvángaðr val, ok verðr

hennar getið síðar í þessu máii^. Hann tók strángan augna-

verk, er hann fór af þíngi, ok svaf hann ekki þá nótt er hann

var í SkálhoUi; þá hét Iiann á hinn heilaga þorlák biskup, ok

vur síðan leiddr til kirkju ok fékk þar bót um messu sinna

meina, ok fór alheiU brott.

liustrú ein góð tök enn augnaverk mikinn, ok hét á J>or-

lák biskup, ok varð hon þegar heil.

Magnús Gizurarson, fóstri hins sæla þorláks biskups, átti

bú gott ok gagnauðigt, en þat gerðist þar til óhæginda, at á

1) þær 49 jarteinir, er nú koma, liafa án cfa allar gerzt um daga

^áls biskups
,

og unmu vera ágrip af bókum þeim , sem PáU biskup lét

'csa upp á alþíngi. ^

2) B. hcfir Tjörfi.

s) honnar er alilri siðan gctið í þessari sögu, og sóst af þcssu, að

tessar jartcinir eru cigi ncma skyndiágrip af annarri fyllri og lengri bók.

* stcndr hið sama, cnda er þar og síðar getið konu Torfa,
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brott gekk mestr luti ásauðafj ok fannst eigi, ok horfði pat til

hinnumestu skaða, at sauðrinn mimdi svella, cn missa nytjar-

innar; tók hann þá hit bczta ráð, sem honum var opt; hét á

hinn heilaga þorlák biskup, iostra sinn. Eptir þat gekk sauör-

inn ailr úsoliinn af heiðum, móti þeim er leitaði.

Sveinu einn úngr tók emi augnavcrk harðan, ok bar óhæg-

liga, ok féll móðurinni ner; tók hon síðan kertirák, ok lagði

um höfut sveininum, ok hét á hinn hcilaga þorlák biskup, ok

varð hann þegar heill.

Fálækr maðr týndi fjötri góðum, þar er mýrar váru víðar

ok grasloönar, ok var úvænt at íhmast mætti; hct hann síðan

á hinn heilaga I>orják biskup at fjötrinn fyndist, ok fannst

þegar, ok varö hinn fátæki feginn.

Einn úngr maðr reið úvarliga þar er jarðhitar váru , ok

brunnu fætr hestsins, svá at menn ætluðu at deyja mundi-

þá var heitið á hinn heilaga þorlák biskup, ok varð hestrinn

alheill á fám dægrum
;
gcrðu þeir þakkir guði ok hinum heilaga

forláki biskupi fur þenna atburð.

Maðr einn tók kverkasull mikinn, ok varð ómáia; hami

rendi hug sínum til áheita við hinn hcilaga þorlák biskup; en

hina sömu nátt sprakk sullrinn, ok varð hann heill á fárra

nátta fresti.

Sá maðr var einn, at svá var óskygn, at hann sá eigi betr

en fíngra sinna sl^il, ok hafði svá lengi verit ; hann hét á hinn

heilaga J>orIák fur augum sínum, ok varð hann þcgar skygn.

llönd þrútnaði á cinum úngum manni, svá at læknar máttu

ekki at gera; en þegar heitið var á hinn heilaga |)orlák, varð

höndin alheil.

I slórum vatnavöxtum töpuðust kistur tvær, önnur full

með járn ok smíöi, en önnur með klæði; sá hct, er kisturnar.

átti, á iþorlák biskup, ok fundust kisturnar úspiltar, ok allt þat

er í var.

í einum stað kvómu menn at úfæru vatni, ok kómust þeir

yfir með heilu, er á l>orIák biskup hétu, cn hinir eigi, er

öngu hétu.

Júngfrú eina æstu verkir ákafliga, svá menn fengu varla

hana geymt; en þcgar heitiö var fur henni á I>orIák biskup,

þá varð hún þegar heil.

Ein kona hafði marga vctr haft svá mikinn verk í hend-
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inn[i], at lioii máttitil einkis nýta liana; hou hct á hinn heilaga

þorh'ik Liskup fur sérj ok á næstu nátt eptir varö hon heiL

Kaupmenn á íslandi fengu á öngan hátt upp náð akkeri

sínu; en þegar þeir hétu á forlák biskup, varð Imt laust.

Margir fóru á skipi or Vestmannaeyjuni, ok gerði at þeim
hafgjálfr ok storm, svá at þeim lá við hana. I>eir hétu þá [á]

þorhlk hiskup sér til hjálpar, ok varð þegar logn mikit, ok

kyrrleikr sjófar, ok fengu þeir höfn meö heiiu.

Huslrú ein týndi góðu gulli, ok va[r] þess víða leitað ok

optliga, ok fannst eigi; hon liét á lúnn heilaga þorlák, ok

fannst þegar gulUt, sem optast hafði leitað verit.

Kona ein tók svá æsiliga sótt, at af henni tók malit ok

vitið; en þegar heitið var fur henni á hinn heilaga forlák

biskup, varö hon heil.

Prestr einn gamaU hraut viðbein* sitt, ok sló þar í verk

ok þrota, svá at hann var úfærr; hann hét á liinn heilaga

þorlák hiskup fur sér, ok varð hann skjótt heiU.

Maðr gaU fátækum manni blindan sauö, ok vildi eigi um
bæta, þá er hinu fann at; hinn fátæki maör hét áforlákbiskup,

ok varö sauörinn skygn.

Á bæ einum slálu þjófar miklu góösi, en þeirsem skaðann

fengu hétu á forlák biskup, at hann bælti þeim skaða sinn;

en þá var haUæri mikit tU kostar; þá sló þí á þá, at þeir fóru

i á með net; ok jamskjótt veiddu þeir svá marga laxa ok stóra,

at þeim þótti sér val bættr skaði sinn^.

24.^ Vatn þat, er Holtavatn heitir, stemdi uppi, svá at

fur vatns[gángi] var sandrinn XXX faöma-' þykkr; horföi þat

til mikUs skaða þeim mönnum, er cngjar áttu við vatuit. í>á

hét einn bóndi á hinn heUaga þorlák hiskup, at útmokstrinn

skyldi gánga betr, en vandi var á; en annan dag eptir var

vatnit út brotiö í sjá.

Skip rak frá manni fur storms sakir ok vatnagángs; en

1) leiði'.
;
viðbcina, Sthb.

2) allar þessav jartcinir, semnú eru taldar í cap. 23., fyrir utan þœr 4,

sem cm nœstar ú iindan hinni seinustu, gjörðust á þcim þrem vilaun, er

^ðu írá þínglausnum 1108, og fram til 20. Juli, scm séð verðr af B.

3) þœr jarteinir, sem nú koma, hafa sumar gerzt frá alþíngi 1198 til

íilþínfíis 1199, cn sumar síðar xim daga Viús biskups.

1) fyrst ritað fagma (g=ð) en siðan gert tT úr giniu

r
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sá hét á forlák biskup, er skipit misti, ok var {lat aptr komit

um morgininn í sömu lendíng.

Sveinn einn úngr fell á cld ok brann höndin ákafliga; en

faðir hans ok móðir liíilu á l>orlák biskup fur honum, ok \ar

höndin alheil innau þriggja nátta.

Úngr sveinn féll í sýruker, ok sýndist dauðr er hann var

upp dreginn; en faðir ok móðir sveinsins hétu' með miklum

harmi á hinn heilaga |>orlák biskup til h'fs honum; ok pegar

heitið var staðfest kom roði í kinnrnar, ok cptir lánga slund

liðna spratt hann upp alheill.

Maðv eínn þválnaði ákaíliga, ok blés allau kviðinn, ok

gerði digran sem naut; cn kona Iians hét fur honum á hinn

heilaga forlák biskup, ok varö hann skjótt heiU.

J>á er Páll biskup lét hit fursta sinn upplesa jarteinir for-

láks biskups á alþíngi^, fékk blindr maðr sýn cn daufr maðr

hcyrn, er þar voru viðstaddir.

Kona ein féll í hver í ReykjahoUi ok brann ákafiiga, svá

holdit ok húðin fylgdi klæðunum ; menn hétu fur henni á þor-

lák biskup, at eigi leysti af hcnni fætrna, en hon varð alheil

innan mánaðar.

Kona ein braut fót sinn, ok sló í verk ok þrota miklum,

ok lá hún lengi í rekkju, ok niáttu læknar henni eigi bót

vinna; hon hét á hinn heilaga þoriák biskup; ok á sömu nátt

kom hann at henni í svefni, ok fór höndum um fótinn ok

vaknaði hon alheil.

Einn maðr týndi stórri járnsleggju í sjófarísi á djúpi; sá

hét áf>orIák biskup, ok fann hann sleggju þá á landi degi síðar.

Nokkurum kaupmönnum or Orkneyjum bægði stormr at

Færeyjum, þar sem fur var björg ok boðar, ok þótli öllnm

sér þar dauði víss; þeir hétu á hinn hcilagaí>orIák biskup, ok

gekk þegar veðrit um, þeim í hagstæðan byr.

Aðrir kaupmenn váru í Jínglandsliafi at dauða komnir

sakir storms ok sjófargángs; þeir hétu á forlák biskup, ok

fengu þegar byr ok bh'lt veðr, ok þar nœst góða hafn.

25. Einn maðr haföi broltfall ok augnaverk; hann hct á

hinn hcilaga í>orlák biskup sér lil heilsubótar, ok balnaðickki;

kvaldist hann lengi í þessum sjúkleika; ok eina nátt dreymdi

1) i skinnbókinni ritað: heitii.

2) það var siimarið UOO^ þær jarteinir standa í A. M. 015 (4to),
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hann, at forlákr biskup kcmi at honum, ok mæUi til hans:

,
Jieyrði ek kall þitt til mín ; en \n máttu önga liciisubót fá, at

þú hefH- glæpi ósagða; nú játta [nk fur presti, ef þú viU

heilsu fá"; síöan vaknar hann, ok þcgar hann haföi skriptazt,

varð hann heill.

Kona eín hafði vanliciísu mikla af ræðiligum kviðsuU xxx
vetra; hon hct á liinn heilaga I>orlák biskup scr tii heilsubótar,

en um nálliaa fur inn þrcttánda dag sýndist hcnni forlákr

biskup í svcfni, cn hon vaknaöi allicil.

Úngr maðr var at leik, ok gekk hönd hans or Hði, ok

komst nauðuliga aptr; sló þá í verk ok þrota, svá at hann var

úfærr; Jiann hct á l>oriák biskup; en í svefni kom hann at

honum ok mælli: ^^títt gcrist þcr at heita, ok efna cigi", ok

er hann vaknaði mundi hann þat, at hann haföi heitið á hann

ok efnt cigi; afhendi hann þá hvárttvcggja heitið , ok varö

síðan alheiU.

Hestr einn mciddist af geldíng, svá at með vágföUum fún-

aði allr kviðrinn af honum; sá hét cr átti, at gefa þorláki

biskupi hálfan hestinn, en innan hálfs mánaðar var hann alhcill.

Maðr einn hafði fótarmein, svá at holin meö beininu váru

fuU af blóði ok vág, en læknar fengu eigi grædt; hann hét á

f>orlák biskup sér til heilsu; cn í svefni sýndist honum hann

koma at sér ok strjúka fótinn; en hann vaknaði alheiU.

Einn úngr sveinn tók fársótt, svá at kviðrinn slitnaði; faðir

ok raóðir ok [frændr] liétu fur honum á forlák biskup, ok varð

hann þegar alheiU.

Enn hétu menn á þorlák biskup til byrjar sér, ok fcngu

góðan byr; ok er þeir sigldu út eptir iiröi, sigldi í móti þeim

annat skip raöbyrja, ok höföu þcir hcitiö á I>orlák biskup til

byrjar, ok tóku at kvcldi hvárir þá höfn, cr vildu.

26. Tværkonur fóru á vetrardag í mlklu frosti okhörða veöri

á fjaröarís; önnur þeirra varö þar léttari fjarri bygöum; þær

hétu á þorlák l)iskup sér til hjálpar
,
þá kómu menn at þeim,

ok Uuttu þær til bæjar; barnit var mjök meidt af frosti, svá at

knýta tók bcinin, en út sprakk annat augat á kinnina, cn sár

féU á líkamann. Móöirin harmsfuU Iiét á hinn heUaga þorlák

biskup til nokkurrar miskunnar barninu; síðan batt hon viö auga

barninu mold or leiði hans ok lagöi síðan niðr, ok sofnaði

skjótt; var þá nón dags; en at miöjum aptni vaknaöi þat svá
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alheilt, at augat var aptr komit blátt at lit ok skygnt; várii

þá gróin öil sár, ok af allir kmitar af baniimi , en þat augat

var illa litt, sem heilt hafði verit.

Á bæ cinum í Vestfjörðum kom eldr í hús, svá at þess

var ván, at allr baírinn muncli bremia, en ekki manna heima

nema imgbörn; eitt barnit hét á forlák biskup sér til hjálpar,

ok janiskjótt kom svá mikit regn or himni, at eldrinn slokn-

aði; en regnit kom hvcrgi víðara en á þeim hæ.

Maðr iéU fur bjarg ok meiddist knéskeliu ok fótrinn; sá

hét á Jjorlák biskup, ok varð hann skjótt allieill.

Ilúsfrey ein fátæk hét á l>orlák hiskup, at hann gæfi hörn-

um hennar nokkut til matar, því at þá var hallæri mikit; hon

gekk í fjöru, ok sá scl stóran; hann lá kyrr, er hon gekk at

honum, sem bann veri fastr við steininn; en hon drap hann,

ok var henni þat nógr kostr.

IJóndi einn gestrisinn fékk eigi matarverð sakír hallæris;

hann hét á þorlák hiskup til órráða, ok litlu síðar kom hvalr

á reka haus, þar er margir menn áttu í með bonum. I>eir

festu hvalinn, ok horfði til mikillar deilu með mönuum um
skiptið ; síðan kom á hvast veðr, at festar slitnuöu, en braut

rak hvalinn til hafs, ok kom síðan þar á land, sem þessi bóndi

átti einn.

Fátækr hóndi hét á forlák hiskup til matav í þí hallæri;

hann fór í Ijöru, ok lagði niðr vað nni kveldit; cn um morg-

ininn var þar við fastr hvalr jamlángr vaðnum.

Maðr réri út, ok dró mikinn íiskatborði; vaðrinn slitnaði,

en risk(r]imi með önglinum rendi í haf út; hann hét á þorlák

biskup, ok lilUi síðarr fann hann þenna íisk rckinn, ok þar í

önguil hans ok vaör.

Ein kýr fátæks manns féll fur bjarg ok lamdist öll ; hinn

fátæki hét á I>orlák hiskup, ok varð kýrin skjótt alheil.

Kona varð djöfulóð ; en er menn helltu smjöri þí í munn
henni, er þorlákr bisknp haföi vígt, varð hon þegar heil,

Tré mikit lell á konu eina, svá at hon lamdist; en hús-

hóndi hennar hét á I>orlák biskup fur henni; en hon þóttist

fijá hann í svcfni, ok vaknaði alheil.

27. I>á er svá margar ok fáheyrðar jarteinir J>orláks hisk-

ups voru birtar ok upp lcsnar, samþykktist þat mcð öllum

höfðingjum lærðum ok icikum á landinu, at taka líkama hans

>
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or jörðu^ Jíí kallaði Páll biskiip saman lærða menn ok liöfð-

íngja í SkálhoU; var þar furstr Brandr biskup fráliólum, Guð-

mnndr prestr Arason, er síðan var biskup; Sæmundr ok Ormr,

bræðr Páls biskups; llallr ok J>orvarðr ok Magnús Gizurarsynir.

þorleifr or Ilítardal ok margir aðrir höfðíngjar. Vatnavextir

váru miklir í þann tíma um aUt land ; en svá vUdi guð , at

þat hefti einskis manns ferð tU staðarins; ok er þar váru aUir

saman komnir, vöktu aUir um náttina, guði til lofs ok hinum

heilaga l>orláki. Um daginn eptir var heilagr dómr hans or

jörðu tekinn, ok í kirkju borinn með ymnum ok iofsöngum

ok fagrligri froccssione ^ ok allri þeirri sæmd ok virðíng, er í

þessu landi mátti veita. Var kistan sett niðr í sönghúsi, ok

öúngu læröir menn þá ,^Te deiim'" \ en sjúkir menn krupu at

kistunni, ok urðu margir menn heilir af. V[itr] maðr ok ætt-

stórr, er f)orsteinn hét, sá er lengi haf^i hætthga steinsótt

haft, varð þar alheill, svá at steinninn flaiit af honum fram,

eigi minni vexti en baun, ok urðu at þeim steini síðan mörg

merki. Uni hét maðr, er gekk við tréfót, þí at fótr hans

var kreptr, ok varð hann þar aUieiIl. Mær ein krept frá barn-

æsku varö þar aUieil, ok margar aðrar sóttir ok meinlæti græddi

guð fur verðleika þessa síns ágæta vinar. Ungr sveinn , sá

er lengi haföi brottfall haft, fékk þar heilsu. Síðan var kistan

ok heilagr dómr þorláks biskups borin í þann stað , er hann

var lengi dýrkaðr. Maðr einn fátækr æUaöi í Skálholt at þess-

um dýrðardegi, því at hann hafði fíngrna alla krepta í lófa,

ok höndina mjðk visnaða; en hann komst eigi, ok mætti þeim

er or SkálholU aögðu mörg fagnaðar Uðindi; en hann varð

''yggr, er hann hafði eigi makligr verit þar at vera; hét hann

þá með tárum á hinn helga forlák, ok varð hann alheill- hina

nœstu nátt epUr. Á þí sama ári, er heilagr dómr forláks bisk-

ups var or jörðu tekinn, urðu margar jarteinir, þær er ek mun
inna meðr skömmu máU.

28. Margir sjúkir menn fengu heilsu, í hverskonar sóttum

seni lágu, ef hétu á nafn hans. Ef menn váru staddir á sjó

eðr á landi, í hverskonar háska sem váru, þá fengu skjóta bót

i) pað cr nokkuð ónúkvæmt, að sagan \im xipptöku ^þorláks biskups er

sett fyrir aptan öU kraptaverkin
;
því jarteinirnar sem standa i kap. 24—

26. gerðnst allar eptir að he]gr dómr hans var upp tekinn.
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sinna vandræða, þegar hétu á liann, svá at vindar lægðustj en

sjór kyrðist
,

eldsgángr sloknaði , vatn inínkaði , ríðir fellu,

fundust fjárlutir er menn týndu, ok er menn hundu moíd or

leiði hans við mein, suUi eðr sár, þá batnaði skjótt. Fénaði

bættist allskyns sóttir, þegar heitlð var á hann. Af þessum

valgerníngum hins heilaga forláks biskups, sem nú heflr ek

talt, gafst mikit fé til staðarins í Skálliolti af öllum löndum,

er hans nafn var kunnigfc, mest or Noregi , mikit af Englandi,

Svíþjóð, Danmörk, Gautlandi, Gotlandi, Skotlandi, Orkneyjum,

Færeyjum, Katanesi, Hjatlandi, Grænlandi, en mcst innanlands,

ok má þar á marka, hverja ást menn höfðu til hans : at fursta

tíma, er honum voru tíðir súngnar at staðnum, brunnu þar

þrjátigir* vaxkerta annars Imndraös. Páll biskup iétgera skrín

at helgum dómi forláks biskups þann guUsmið, cr þorsteinn

hét, þat sem nú er í dag; ok stendr þat skrín nú yfir háaltari

í SkálhoUi þar sem gerist fur hans verðleika allskonar jar-

teinir^
;
þar fá bUndir sýn, daufir heyrn, kryplingar réttast, lík-

þráir rcinsasl, haltir gánga, vitstolnir ok djöí'ulóðir fá fulla bót,

herteknir frjálsast, hvar á löndum er kalla á hans nafn; mál-

lausir fá mál, ok allskonar innansóttir ok sjúkleikar batna þar,

ok þat er ekki til meins mönnum eðr fénaði, á sjó eðr landi,

at guð gefr eigi hefisu ok hjálp fur árnaðar orð síns blezaða

vinar, þorláks biskups, þcgar á hann er heitið. Diðjum nú, at

hann árni oss viðr allsvaldanda guð friðar ok farsælu, ok góðs

cndadags þessa lífs, en síðan laði hann oss til himinríkis

vistar, frjálsaða af öllu djöfla valdi, fur sinn höfðíngskap, at

með houum Hfum vér sælliga með guði í himinrikis hirð at

eyiífu utan enda. amen.

1) XXX tigir, Sthb.

2) Jað niætti ráða af þessu, sem jarteinirnar só síðar settar við.
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PÁLS SA6A BISKUPS'.

PálTj varson JónSj hins göfgasta nianns, Loplssonar, Sœniund-

ursonar hins fróöa. Móöir Jóns var þóra, dótlir Magnús kon-

nngs berfœlts, en móðir Páls var Uagnciör I>órhallsdóttir, sysLir

þorláks hisknps ens helga. Páll var fæddr iipp í Odda með
Jóni föður sínum, ok lagði hann sjálfr, ok svá aðrir, því meiri

virðíng á hann, sem hann var eldri. Páll var vænn at áliti,

fagreygr ok fasteygr, hrokkinhárr ok fagrhárr, hmaðr vel ok

h'tt fættr^, htbjartr ok hörundsljóss, nieöalmaðr at vexti ok

manna kurteisaslr. llann var næmr ok vel lærðr þegar ú

únga aldri, ok hagr at hvívetna því er hann gjörði, bæði at riti

ok at ööru. Hann kvángaðist úngr, ok fékk^ ITerdísar Kelils-

dóttur, vænnar konu ok vel at sér at hvívetna, því er kvenn-

menn mátti prýða. En er þau höföu fá vctr saman verit, þá
fór Páli utan, ok var á hendi Ilaraldi jarh í Orkneyjum, ok

lagði hann mikla virðíng á hann ; en síöan fór hann suðr til

Knglands ok var þar í skóla, ok nam þar svá mikit nám , at

trautt voru dæmi til, at nokkurr maðr hefði jafnmikit nám
numit né þvílíkt á jafnlángri stund; ok þá er hann kom út til

íslands, þá var hann fyrir öUum mönnum öðrum at kurteisi

laerdóms síns, versagjörð ok bókaUst-*. Ilann var ok svá mikill

raddmaðr ok söngmaör, at af bar söngr hans ok rödd af öðrum

mönnum, þeim er þá voru honum samtíða, llann fór þá enn

tU vistar í Odda, ok hafði þá enn gott yUrlæti, sem vert var.

En Utlu síðar gjöröi PáU bú í Skarði, ok var margs til fyrst

þess er hafa þurfti, en svá kom skörúngskapr þeirra beggja

hjóna ok góðvild vina^ í hald, at þau áttu œrit hvervetna

skamms hragðs, ok urðu þau þá fyrir liinum stærstum feár-

>) Prentuð eptir A. M. 205 folio nieð hencli Jóns Gizurarsonar ; 206.

'-ilO foUo, 389 (4to) cru afskriptir af 205 5 til sanianburðar er liaft 384

(4to) og 204 foUo.

2) þanniff 384; feitr, 205. s) þannig 384; fær, 205.

Ketg.
; bókalestri, 205; bóklestri, 384. s) þannigSSi; umsýsla, 205.

Í
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sköðuni, ok báru þau liann vel ok prúðliga, enda var svá sem

ekki gjörði af því, ok þá vóxu fé þeirraj sem sær gengi á iand.

Páll var raungóðr ok fáiyndr, ok þýðr við alla vini sína ok

alla góða menn, en liann var stirðlyndr við vonda mcnn,

þjófa ok illmenni; stjórnarmaðr mikill var liann um alla iiluti

í sinni sveit, ok örr tilfara allslaðar þar er þurfa þólti Iians

tilkomu. Páll var goðorðsmaðr, ok Iiélt liann svá alla.sína

þíngmenn til allra rettra mála, at hvergi varð þeirra lilutr

undir. Páll átti fjögr börn, þau er or barnæsku kómust, við

Herdísi konu sinni: sonu tvá ok dætr tvær; synir lians hétu

Loplr ok KctiU, en dætr liétulíalla okfóra; þau vóru öll væn

at' áliti, ok vel at sér þegar þau vuxu upp. þorlákr biskup,

móðurbróðir Páls, lagði á hann mikla virðíng, ok unni honum

mikit ok bauð honum opt til sín, En þótt nokkurir höfðíngjar

aðrir væri andstreymir þorláki biskupi, þá var Páll honum því

traustari frændi ok fulltrúi , sem aðrir gengu meir undan. En

þá þorlákr biskup andaðist, þá sýndi Páll enn sína [ástligri

frœndsemi^ en flestir allir hans göfgir vinir.

2. Et næsta sumar epiir andlát þorláks biskups ens helga

var Páll kjörinn til biskups; áðr var mjök löng lilræða um þat

mál, en þar kom um síðir, at þat var lagt undir Brand biskup,

mest at ráði Halls Gizurarsonar , en hann kaus Pál til utan-

ferðar. En hann játti eigi brátt undir at gánga, ok gekk annarr

til at öðrum at biðja hann, Brandr biskup ok svá brœðr hans

ok aðrir hans ástvinir, en hann synjaði ok fór við þat heim

af þíngi. Síðan fór hann í Odda til kirkjudags um Seljumanna

messu, með mikilli áhyggju. En er allir voru á þrotnir at biðja

hann til, ok hann sá, at þá var við öngva at bægjast, nema í

mót guðs vilja væri, ok vildi hann þat víst eigi, þá er hann

ílmgaöi sitt ráð: þá skaut hinn helgi andi honum því í hug,

at leggja sjálfan sik í ábyrgð til þyrftar mönnum, ok gekk

hann þá síðan röskliga undir þann vanda, er honum hafði áðr

lengi hugr við boðit. En litlu síðar fór liann í Skálliolt, okJón
faðir hans meö honum ok bræðr hans, ok tók þegar við öllum

fjárforráðum staðarins. Hann bauð þá þegar þar atveraGizuri

1) hér vantar blað í 384.

2) þannig frá [ 384, eptiv sem segir i Kmh. útg. en nú vantar hér

blað i', ásl, 205; dygð ástligri, 204.
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IJallssyni, er áðr hafði þar verit um daga I>orláks biskups hins

helga, ok mest staðarprýði var at ok hýbýla bót, þeirra mamia

[er þar] væri. Páll lét öU hia sömu fjárforráð vera í Skála-

hoUi, sem áðr höfðu verit, en hann setti í>orkel prest Ilalls-

son til kirkju varðveizlu, ok þá þjónaði honum, fyrst er hann

kom út, en hann var síðan kanoki í Veri. Herdís varðveitti

bú þeirra i Skarði ok börn þeirra öU, ok' öll auðrœði þeirra, vel

ok sæmiliga, meðan hann var utan, ok var þat almælt, at engi

börn væri svá vel vanin , sem þeirra börn, í öllu héraði, ok

hélt þat vel skapi meðan hon lifði, af því hon var allra kvenna

vöndust, bæði fyrir sína hönd og annarra manna, sem opt

bar raun á.

3. Páll fór utan hit sama sumar, sem hann var til biskups

kosinn, ok var þá djákn at vígshim. Honum greiddist sín ferð

vel, unz hann kom til Noregs, ok fór síðan til kaupángs í

Niðarósi, ok var þar um vetrinn, unz leið jól, ok þóttist hverr

þeirra manna bezt hafa, er hans sæmd ok virðíng gjörði mesta,

því heldr, er göfgari voru, ok virðu þeir þá rétt. Eirekr erki-

l>iskup var í Danmörku, þá er Páll kom utan til vígslu, ok var

hann með Absaloni erkibiskupi, en Sverrir magnus- konúngr

var austr íVík, ok fór þaðan á Upplönd. En cptir jól fór Páll

norðan or kaupángi á fund konúngs með sínu föruneyti, ok

[var] þá með honum fjöldi konúngsmanna ; en konúngr tók

svá vel við honum, sem sonr hans eðr bróðir væri til handa

honum kominn, ok gjörði svá mikla tign hans ok virðíng, sem
hann mundi sjálfr kjósa, cðr hans vinir; en bæði var, at hann

J^unni betr en flestir menn aðrir ok hafði betri færi á, ok sló

öllu við, því er til gæða var, er þeir mætti báðir göfgastir af

verða.

4. |)órir biskup vi'gði Pál til prests í Hamarkaupángi; þat var

á imbrudögum á lángaföstu, einni nótt eptir Mathíasmessu, ok

^ór hann síðan aptr til konúngs hina sömu nótt, ok var þá
^eð honum, unz hann fór til Danmerkr, ok fékk konúngr

honum alla hluti, þá er hann þóttist hafa þörf á or landi.

Konúngr lét ok alla biskupa fá honum bréf sín með innsigluni,

t**^ er í landi voru; fór liann síðan til Danmerkr um föstuna,

2) Magnússon, 205

9



130 BISKUPA SÖGUR. Pi'ls sagn.

ok kom íil Lundar páskadaginn fyrsta, á fund erkibiskupa, ok

bauð Absalon honum þegar til sín, er bann kom, með hinni

mestu sæmd, en beið hans at hámessu, þegar hann vissi at

hans var þángat von. Var hann síðan með erkibiskupi um
páskavikuna , ok var í In'nu tíguligusíu yfirlæti af þeim báöum,

ok \ar þá þegar ráöin vígsla hans, af því þeir gátu brátt reynt

þat, hverr skörúngr hann var, bæöi at lau'dómi ok vitrleik ok

atgjörvi ; en hann beiö vígslu í múnkhfi því, er heitir at lléraðs-

vaði, ok var hann fyrr vígðr en þeir höfðu þó ætlað, erþeir skild-

ust, ok kom þat mest til þess, at Knútr konúngr Yaldemars-

son lagöi þau orö til, at hans ferð skyidi ílýta, eptir því sem

honum gengdi bezt, ok þeim mönnum, er liann skyUH biskup

yfir vera, ok fór þat eptir annarri lians gæfu, at hinn göfug-

asti maðr virði hann þar svá mikils ósén , at hann gaf þat

ráð til, sem hann mundi sjáU'r kjósa. Absalon erkibiskup vígöi

Pál til biskups Jónsdag blskups, viij nóttumfyrir Phiiippus messu

ok Jacobus^, at ráöi Eireks erkibiskups, er eigi liafði þá sjálfr

sýn til at v/gja hann; voru biskupar við vígslu Páls biskups

:

Eirekr erkibiskup [ok] Pétr biskup af llóiskeldu. PáU biskup

gaf gulllu'íng Absaloni erkibiskupi, en annan Eireki erkibiskupi,

ok öiUmi öðrum nokkurar gersemar, þeim er studdu embætti

hans vigsUi ok tign. Celestinus var þá páfi, er Páll biskup

var vígðr. PáU biskup var þá fertugr at aldri, er hann var tU

biskups vígðr; fór hann síðan til Noregs ok fann Sverri kon-

úng í Vík austr, ok fór með honum tU Björgvinar, okvar með
honum unz hann fór lU íslands lút sama sumar, ok tignaði

[konúngr] hann því meir í öllum hlutum, semhann hafði iengr

með honum verit, ok hann kunni hann gjörr. Allir virðu hann

mikils, sem von var at, ok hans frændr voru alUr þeir er göfg-

astir voru í landinu.

5. Páll biskup fór þá út til Islands hit sama sumar, sem hann

hafði vígör verit til biskups, ok kom í Eyjafjörð, ok veiUi hann

þá þegar dýrUga veizlu lU'andi biskupi ok öðrum sínum vin-

um, þeim cr þar var við kostr, vín at drekka, ok öll önnur

þau atföng, sem mest máttu verða. Sýndist þat þá þegar í

fyrstu , sem opt urðu síðan raunir at , at hann undi þá ávalU

bezt, er hann gladdi sína vini, sem fíesta, ok vandamenn, í veizl-

. ^ _ _

i) Jónsm. Hólabiskups (23. apr.) bar þeítu ár (1195) uppá 3 s. e. páska.
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um virðuligum með áslúð ok skörúngskap. Haiin haföi þá út

með sér tvá glerglugga at færa kirkjunni í Skálaliolti, fest-

armeyju sinni andligri, ok sýndi liann þá þegar, þat er síðar

kom enn meir fram, hvat honum hjó í hug, hversu mjök hann

vildi þá kirkju prýða, um þat fram sem áðr var, er hann var

til vígör, þótt hon væri áör gjörviligri ok dýrhgri en hver

annarra, er á Islandi voru. Sú var hin fyrsta virðíng, er Páll

biskup gjörði tii síns stóls ok sinnar kirkju, um þat fram sem

né einn^ biskup hafði gjört áðr, at hann söng enga messu

áðr hann kom til stóls í Skálaholt; en í ölhma löndum er sú

virðmg á, at ekki sé minna vert at hlýða prestsmessu nývígðri,

hinni fyrstu, heldr en biskupsmessu einliverri, en þetta mátti

því meira, sem þá var bæði senn at hlýða prests messu ok-

biskups, ok dreif þá síðan fjöidi manna í Skálaholt til þeirra

fagnaðar tíðinda, at hlýða messu Páls biskups hinnl fyrstu.

þar voru þá margir göfugir menn viðstaddir: Jón Loptsson,

faðir hans, Sæmundr ok Ormr bræðr hans, ok Gizurr Hallsson;

ok var þar þá mikit fjölmenni. Biskup mælti þá lángt mál

ok fagrt, ok hét þá þegar því, sem flestir urðu fegnastir, at

hann mundi öll boö þau bjóða, semporlákr biskup haföi boðit.

þat mátti ok þá þegar brátt sjá, er hann tók yíirför um sýslu

sína, hversu blíör ok þckkr hann var viö alla sína undirmenn,

ok hversu óvant hann lét gjöra við sik öllum, er honum skyldi

beina vinna eör aðra hluti, þá er skylt var hann at tigna;

varð hann við þat svá ástsæll við alla alþýðu , at allir unnu

honum hugástum nálíga um allt land, bæöi í sinni sýslu ok

svá annarri sýsiu eigi at síör. J>at var ok auðsýnt, hve mikill

fémaðr hann mundi vera, fyrir sakir umsjá ok skörúngskapar'^

ávallt í sífellu. Páll biskup haföi einn vetr setið í Skálaholti,

áðr Ilerdís, kona hans, kom þáugat til umsýshi fyrir innau

stokk, ok var honum svámikilsloö ok styrkr at, bæði staðnum

ok honum sjálfum, sem engi varð önnur slík af mönnum,

^eðan hann var at stóli. Svá var skörúngskapr hennar mik-

ok umsýsla, at hon haföi fávetrþar verit, áðrþarvar liver-

"^'etna ærit nóg, þat er hafa þurfti, ok einskis þurfti [í bú^

neinn, 205.

2) þannig 384, sem byrjar hér aptr; sköningskap, 205.

o) þannig íVá [ 384; aOra, 205.
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at biðja, þótt C manna væri á búi, en LXX eðr Lxxx lieima-

manna.

6. Páll biskup sá þat brátt, er bann kom til stóls í Skála-

holti, at honum þótti þat skylt, at styðja ok styrkja ok lil loka

færa [þat] er hinn heilagi þorlákr biskup hal'öi sinn vilja sýnd-

an, ok hann lét kaupa til, en þat var at búa um klukkur

þær, er hann liaí'ði keypt til staöarins í Skálaholti, er þá voru

beztar á öllu íslandi; ok liann hafði ok iiij tre haft út meö

klukkunum, tvítug at hœð, álnum at mæla. Páll biskup fékk

til síðan þann mann, cr hagastr var á öllu íslandi á tré, er

Ámundi Árnason hét, ok lét gjöra stöpul svá mjök vandaðan

at efnum ok smíði, at hann bar eigi miðr af öllum trésmíðum

á íslandi, en áðr kirkjan sjálf. Ihann lét gjöra kirkju uppi í

stöplinum, ok rið upp at gánga, ok vígði hann þá kirkju hin-

um heilaga forláki biskupi, hinn líunda dag í jóhim, ok bjó

þá kirkju at öllii fagrliga, ok fékk þar hvervetna til þat er hafa

þurfti. Hann lét Átla prest, skril'ara, penta allt ræfr innan í

stöpHnum ok svá bjórinn, og tjalda allan it neðra, þrennum

tjöldum, vel ok fagrliga, ok svá lét liann skrifayfir sérhvers leiði

þeirra niðrsetníng, Iivers þeirra er þar hvíla í stöplinum. Hann

lagði eigi minna fé til stöpulsmíðar , at því er honum hugðist

sjálfum at, en iiij^' hundraða, eðr þaðan af meira. Hann keypti

klukkur þær í stöpuhnn, er hinar mestu gersemar voru jafn-

miklar, at þeim manni norrœnum, er Kolr hét. Hann keypti

enn fíeiri klukkur til stöpulsins, ok svá samhríngjur tvær uppi

í kirkjunni, ok prýddi hann í hvívetna, þat er hugum mátti

hyggja, bæði kirkju ok stöpul í búníngi öllum, í bríkum* ok

krossum, í skriptum, iíkneskjum oklömpum, ok glergluggum, ok

í biskups skrúöi allskyns. Hann lét ok steinþró höggva ágæta

haghga, þá er hann var í lagðr eptir andlát sitt; ok hann lét

búa gröf- virðuliga í stöplinum, þeirra manna, er honum þótti

mestr vandi á.

7. Á enu þriðja ári biskupsdóms Páls biskups, andaðist Jón

Loptsson, faöir hans, allra heilagra dag, sá maör, er þá var göfg-

astr höí'öíngi á öllu íslandi. Hann virði sér þat mikit niðrfall

vera, er þá var þess manns við misst, er mest mátti hans

viröíng hefja ok styrkja, ok var skyldastr til allra manna. En
allsvaldandi guð, er hans gipt ok gæfu lét ávallt vaxa dag frá

i) þann. 384
5
kirkjunni, 205. a) þann. 384; (tgi'í*ft",lieldr cn (.gröP', 205.
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degi, eu aldri mínka, gæddi svá lians virðíng, at engi maðr
haí'ði áðr á íslandi orðit af sínum frændnm jafngöfigr ok

tiginn , sem hann varð þá af sínum náfrænda, forláki hinum

heiga hiskupi , af því al þá hirtist dýrð lians ok heilagleikr,

fyrst fyrir norðan land, ok þar eptir um allt ísland , ok öll

lönd önnur, þau cr í nánd voru. En þótt Páll biskup vyrði

þessum tíðindum fegnari en flestir aðrir, þá fór hann svá var-

úðliga* með því máli, at hann hafði alla^ höfðíngja ok hina

vitrustn menn fyrir ser mest um þetta atkvæöi ok meðferð

þessa máls; ok var þat eigi trútt*', at eigi legðist sá orðrómr

á af nokkrum mönnum, at iiann vildi þetta mál lítt á lopt færa,

af heilagleik hins sæla þorláks hiskups; en honum kom þó

þat til, at hann vildi svá huma guöi dýrö þá, er hann lét verða

á hans dögum, er áðr hafði aldri shk orðit, at hann vildi þá
meðferð alla hafa, er ván var at guði mætti hezt þykkja. f>ótti

honum vanfært með vera, sem var, at mundángs mikit væri

aftekit í fyrstu, ok eigi maitti at söunu at finna; en engi trúði

fyrr ne framkvæmdi-* , en hann, dýrð ok heilagleik Iiins sæla

þorláks ])iskups, þótt hann færi með varúðligar en aðrir; en þó

var þat allra manna ráð hinna vitrustu, með orðscndíngu Brands

hiskups, at [helgr dónir^' þorláks hiskups væri upptekinn or

jörðu hit sama sumar, cptir því sem hann hafði sjálh\fyrir

sagt í berri^ vitran forvalds prests á jólum hinum næstum

áðr. Eptir þíng þat hit sama sumar, er þetta var ráðit, sendi

Páli hiskup orð lirandi biskupi, ok hræðrum sínum Sæmundi

ok Ormi, ok sonum Gizurar llallssonar: I>orvaldi ok Magnúsi,

þorleifi J>orIákssyni or Ilítardal, móðurfööur llerdísar[., Katli

synihans'', þorláki Ketilssyni, hróður ílerdísar, Guðmundi presti

Arasyni, er síðar varð hiskup á liólum, ok mörgum öðrum sín-

Um ástvinum. PáU hiskup gjöröi dýrliga veizlu þeim mönnum, er

þar komu, ok var þar þá síðan tekinn upp or jörðu heilagr dómr

bins sæla J^orláks biskups, ok búit þá um viröuliga sem sómdi,

eptir forsjá ok fyrirsögn Páls biskups, ok fylgðu jartcinir þá

l^egar þar stórar, sem sagt verðr í sögu hans, ok var þat dýrð

^ians en gæfa Páls biskups.

i) þann. 384; vandliga, 205. 2) þann. 384; aUra, 205.

3) þann. 384, (at'bakað : trundtt sa orðrOm'^); trautt, 205.

4) framar, 384. 5) frá [ helgidómr, 205. fi) þann. 384; þeirri, 205.

>) frú [ KetUsdóttur, 384,
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8. Hií næsla siimar eptir var leiddr í lög messudagr þor-

iáks biskups um allt land, ok sctt fasla fyrir, tveggja dægra.

Eptir þat sóktu menn þángat of allt land, at dýrka liinn sæla

þorlák hiskup 5 í vökum ok föstum, í bænahaldi ok fégjöfumj

ok svá sóttu ok þeir menn þángat, cr í förum voru, á hverjum

misserum Ijölmennir, bæði útlenzkir menn ok íslenzkir, ok færðu

[heit sínþar', er þeir höfðu hcitið, ok seldu í hönd Páli hlsk-

upi ok sögðu honum sérliverja atburði sinna áheita ok jar-

teina þeirra, er þeir þágu á móti , ok voru honum þat ávallt

feginsögur. l>6ir báru allir á brott sannár raunir heilagleiks ok

dýrðar hins sælaþorláks biskups, cn rausn ok stórmennsku Páls

biskups ; en þó áðr væri mikil virðíng Páls biskups, sem verð-

ugt var, áör upp kæmi helgi J>orláks biskups, þá gæddi þat

ímjök metorð hans, er hann átti sanngöfugastan móðurbróður,

ok væntu margir, at hit fornkveðna mundi sannast: at ^,móð-

urbræðrum verði menn líkastir", ok þötti þar líkindi mörg á

gjörast, at þar mundi ok svá vera, afþví at hann gjörði marga

hluti eptir því, sem hinn sæli l>orIákr biskup hafði gjört, Ilann

var ráðvandr ok rækinn at tíðugjörð ; hann var meinlætasamr í

föstum ok í klæðabúnmgi ; hann hafði ok ákenníng allra hluta

þeirra, er hann mátti varr við verða at hinn sæli l>orIákr

biskup hafði í sínum háttum, lítilæti ok ölmusugæði, harðlííi

ok þolinmæði, sem hvárrtveggi þeirra varð í raun margri ok

mikilli í sínum biskupsddmi.

f>á er Páli biskupi þötti nokkut safnast ok samandragast

Ijárhlutr sá, er mcnn gáfu af góövilja liinum sæla þorlúki bisk-

upi, þá sýndi hann þat brátl, hvat houum l)jó í skapi. Hann

keypti þá síðan við gullsmið, þann er þorsteinn liét ok þá var

hagastr maðr at málmi^ á öllu Islandi; en svá urðu tilföng af

hans hendi, at ekki skorti þat er hafa þurfti til þeirrar smíðar,

er hann vildi smíða láta. Ilann lét taka til skríngjörðar , ok

lagðist þar til ógrynni fjár i gulli ok gimsteinum , ok í brendu

silfri. Hann lagði þar ok eigi minna fé til skrínis ok sniíðar-

kaups, með tiUögum annarra manna, en iiij*' hundraða. J>at

smíði var mjök svá vandat, at þat bar cigi minna af öðnnn

skrínum, þeim er á íslandi voru, um fcgrð en um vö\l, ok

var þat betr en þriggja álna, en ekki var annal betr cn álnar

i) frá [ i hvert sinn pat, 384. -i) þann, 384 ; málan, 205.
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lángtj þeirra er Jiá voru á Islandi. Engi man spyrja þess vitra

manna, er skrínit sér, hvert stórmenni sá maðr heíir verit, er

þá gersemi hefir gjöra látið, eða til hvers hann hefir ok færr

verit fyrir efna sakir.

9. Á dögum Páls biskups kom utan af Grænlandi Jón

biskup, ok var í Austfjorðum um vetrinn, en kom síðan á of-

anveröri lángaföstu í Skálaholt, á fund Páls bisknps, ok kom
þar at skírdegi, okvígðu þeir báðir [mikinn cmma', ok höföu

þeir margar tölur trúligar ok spakhgar ræður sín á miUi. Páll

biskup tók við honum með hinni mestu sæmd, ok veitti hon-

um virðuliga veizlu meðan hann var, en lcysti hann á brott

með mikilli stórmennsku, bæði í fégjöfum ok í annarri virðíng.

Jón biskup gafmönnumráð til, hversuvmskal gjöra af kræki-

berjum, eptir því seni Sverrir konúngr hafðí honum fyrir sagt.

En svá bar til, at þá hit næsta sumar eptir gat nær hvergi'-^

ber á IsJandi; en sá maðr er Eirekr hét, ok bjó skamt frá

Skálaholti, á bæ þeim, er heitir á Snorrastööum, bar saman

nokkufc vinj ok varð vel, á því hinu sama sumri. En Jóa bisk-

up fór tii Noregs ok síðan til Uóms, ok ræddi livervetna, þar

sem hann kom, frá ransn ok tign Páls biskups,

Á dögum Páls biskups, þá cr Gizurr líallsson hafði lög-

sögu, þá gekk mestaf sér ránglæti manna um álnir, bæði út-

lenzkra ok íslenzkra manna, at eigi þótti svá lengr veramega;

gaf[þáj þat ráð til PáU biskup, at menn skyldi hafa stikur, þær

er væri tveggja áhia at^ lengd-*. Styrktu þá aðrir höfðíngjar

með biskupi, Gizurr ok synir Iians: þorvaldr [ok Uallr^ ok

JVlagnús, þatmál; einnig bræðr hans : Sæmundr, crþávargöfg-

astr maðr á öllu íslandi, ok Ormr, er bæði var lögspakr ok

at flestu forvitri, ok allir höfðíngjar, ok voru þá lög á lögð,

eptir því sem ávallt hefir haldizt síðan*^.

10. Á hinu sjöunda ári biskupsdóms Páls biskups and-

i) Jjarinig frá [ 384 ;
biiíkupar, 205, sem mun vera afbökim úr j.crisma".

í vápiskxi var siðr að vígja á páskuin aUt það crisma (viðsmjur), er hafa

skyldi árið um kríng. 2) þann. 205; hver, 384. |

3) þcssu orði jjat^' b. v. 384, en í 205 er það ekki.

4) ok möttu þat menn mikit ok Iwáðust undir þat mál, b. v. 384,

6) frá [ b. V. 384.

<0 Gizur hafði lögsögu 20 ár (1181-1201) ;
þetta hefir því gjörztfyrir 1200.

svo \im\ir 20 ár gcta legið á milhþessa nýmæUa og þess, að sagan var rituð.
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aðist Absalon erkibiskup i Danmörkj Benedictusdag'j ok á því

hinu sama ári andaðist Brandr biskup
,
Sixtusdag

,
þá er hann

hafði biskup verit álta velr hins fjórða tigar, hinn mesti skörúngr.

Eptir andlátBrands biskups kjöru Novöleudíngar til biskups Guð-

mund prest Arason, ok fékk Páll biskup lionum bréf sín á fund

Einars erkibiskups, ok var Guðmundr vígðr til biskups í þránd-

heimi, X nóttum fyrir Jónsmessu biskups^ ok var þá Hákon

konúngr í Noregi, son Sverris konúngs. Guðraundr biskup

fór tii Isiands liii sama sumar, ok kom í Austfjörðu, ok fund-

ust þeir Páll biskup, ok gjörðu mikla sæmd sín í milli í veizlu

ok fégjöfum. Síðan fór Guðmundr biskup til Hóla, ok sat þar

at stóH með óhægindum hinum mestum fyrir margs sakir.

Auöræöi urðu brátt ei mikil, en afvenslur- þóttu varla með
mikilU stilhngu, en þeir sem fyrir urðu virðu hann heldr

stirðan ok stríðan í sínum boðorðum, en því vinsælli varð Páll

biskup ok ástsæili við alþýðu landsmanna, sem menn sá*^ hver-

vetna hans forsjá, en hægindi hans viðrvistar ok boðorða við

alla, þá er til hans áttu hníga, ok æsktu sér slíks yfirboða allir

landsmenn, ef kosti ætti.

11. Páll biskup lét telja í þeim þrimr fjórðúngum lands, er

hann var biskup yfir, kirkjur þœr er [at skyldu'^ þuri'ti presta

til at fá, ok hann lét presta telja, hve marga þyrfti í hans

sýsiu, ok voru þá kirkjur xx ok cc tívæð, en presta þvu-fti'^ þá

X miðr en ccc tíræð. En því lét hann telja, at . hann vildi

leyfa utanferð prestum, ef ærnir væri eplir í hans sýslu; en

hann \ildi ok fyrir sjá, ef svá félU, at eigi væri prestafátt í

hans sýslu, meðan hann væri biskup.

12. Á hinu tólfta ári biskupsdóms Páls biskups urðu

þau tíðindi, er mikils voru verð: þá andaðisl Gizurr llallsson,

1) Eptir þessu er vííjsliulagr Guðmimdar 13. april, en áriö 1203 bar

þann dag eimnitt upp á 1. s. e. páska. I Guðmundar s. segir, að hann væri

vígðr á Evfemíu dag. —' Evfemíudagr sá, sem almennast hefir verið hald-

inn, er 10. Septbr. , en það er \im haust, og IG. Septbr. bar ekki heldr

uppá sunnudag árið 1203, enda segir og í sOgu Sturlu, að Guömundr vœri

vlgðr um vor, svo hér verðr að vera meintr Evfemíudagr á vor, líklcga sá

sem sumstaðar hefir verið haldinn 13. apr. AUir annálar setja vígslu Guö-

mundar 1203, en hann fór utan fil vigslu 1202 að áliðnu sumri, því Brandr

biskup andaðist G. águst 1201.

2) þann. 205 ( = afvinnslur)
;

afvinnur, 384. 3) þann. 384; sjá, 205.

4) Jann. frá [ 384; hann, 205. 5) þann. 384^ þyrfti, 205.
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tveim iióUum fyrir Olafsmessu^ Um hann mæiti Sæmuudr,

bróðir PálSj þeim orÖLim: at liann væri ^^ln'ólu' alls fagnaöar,

hvárgi er hann var staddr". fá kom eldr upp í Ileklufelli hiL þriöja

sinn, þrim nóttum fyrir Ambrosius dag of vetrinn- eptir. Páll

biskup var svá mikill gæfumaðr, at honum gengu náliga allir

hlutir at söUi hinn fyrra hlut æfl sinnar, ok þá hann svá þat,

sem nú má nokkut heyra í lijúkólfi þeirrar frásögu, er ek hefi

frá sagt: eigi marga hluti hjá því sem efni eru tU: at hann=*

þótti öllum mönnum ástgoði-*. En aUsvaldandi guð gœddi

hann því meir, er ofarr var, hæöi at auðræðum ok mannvirö-

íngum. En ef þat ætla nokkurir menn, at fyrir ástar sakir

hafi ek meira af tekit um frásögn aífi ok lífs'' Páls biskups, en

efni se til seld, þá geta*^ þeir cigi rétt, því þat slendr mer

meir í hug, at ek hafa margt merkiligt látið eptir hggja í frá-

sögnhansæfij fyriv fáfræöis sökum ok ógá, okletiat rita, heldr

en þat, at ek hafa neitt logit í frásögn.

þann gæfulihitbar enn Páli biskupi tillianda, þá er mönn-

um þrengdi óáran, ok biluðu rnönnum sáð ok sæföng ok vel

ílestr vetrar viöbúnaðr, ok rostaðist af því forlag fénaðar^ fyi'st,

ok síðan manna: þá tók hann þat ráð, með ásjá þorvalds

Gizurarsonar ok annarra vitra manna í sinni sveit, at heita á

guð ok helga menn til árbótar, at sýngja iij. Paler noster hvern

dag til dýröar guöi í" minníng hins hclga þorláks biskups, ok

gei'a hans dag um sumarit sauöanyt at morgin máli, [okj vöndul

hcys af kýrfóðri hverju, en mörk af mjölvætt hverri, ok kom

aldri síðan haUæri meöan hann liföi. En af þvi guð viU eigi

ávallt eptirlæti einu reyna sína ástvini, heldr vill hann sína

menn algjörva verða láta í freistninni ok maunraununum , ef

vel standast, sem haiá rauuir af oröit. Nú er Páll biskup

skein í þeim blóma, at hans virðíng ok vegsemd gckk ávallt í

vöxt, en Ilerdís aflaði þeirra hiuta aUra í sínum skörúngskap

ok forsjá, er staðrinn þurfti, í öUum gjörníngi þeim er hafa

þurfti, at hon var aUra[r]^ umsýslu nákvæmst, þeirra manna

i) Gizurr anclaðist 27. Juli 1206, og niuu þá liafa verið um áttrætt.

i) þ. e. 4. decbr. 1200; þá g-aus Hekla þriðja sinn.

3) þann. 384; þat, 205. 4) þann. 205; ástgóðr, 384.

6) þann. 384; lif, 205. r.) getg. ;
gjöra (gera), 205.

7) þann. 384; fénaður, 205. e) b. v. 384. 0) í allri 384.
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er þar var heima at staö, ok ut öUum öörum búum, þeirra er

biskup átti. Börn þeirra gjörðust atgjörfimemi þegar á únga

aldri: Loptr í hagleik ok lærdómi ok vitrleik, Ketill í skilm'ng-

iim ok riti, Ilalla í verknaði ok bókfræði, í>óra í hlýðni ok ást-

semi. En af því guö mælir svá í guðspjaili, at allt mál skal

standa i^ tveggja eðr þriggja vitni, þá ber ek fram með mér

vitni Ámunda smiös, er bæöi var- merkr ok réttorör. Hann

kvað vísu þessa:

Lopt eflir guö giptu,

gengr fæst af því, hæstri;

kænn styðr krapti sínum

Ketils lán jöfurr mána;

æztr Ijær æfl beztrar

alls drottinn þér Halla!

dýrr magni þrif J>óru

þengiil höfutengla.

Sh'ku gekk of þeirra hagi ávalit, meöan þau áttu of heilt

at sítja.

13. En þá er Páli biskup hafði setið at stóli xij vetr í

Skálaholti, þá varð sá atburör, at Herdís fór hciman várit eptir

páska, í Skarð, til bús þess er þau biskup áttu, ok skyldi hon

taka hjónum ok um aðra hluti þá sýsla, cr þar þurfti. Henni

fylgdu börn hennar tvö, Ketill ok Halla, en heima var með
biskupi Loptr ok þóra. En þá erHerdís var i Skaröi, þá gjörði

vatnavöxt mikinn og gjörði ána l>jórsá óreiöa; en honvildiheim

komaat neíndum dcgi, afþvímargt var þat heimaóráðit, er ætlat

var at hennar skyldi bíða. Lét hon síðan sækja skip ok færa til ár-

innar, ok fara þau síöan til skipsins : Herdís, KetiII ok Halla, ok

Jón bróöir Hcrdísar, okBjörn hét prestr, kapellan biskups, sá er

þeim fylgdi'*
;
þorsteinn hét djákn or Skarði, Guðrúnfóroddsdóttir

ok systurdóttir Herdísar. \fir ána fór fyrst Ketill ok Hjörn,

fararskjótar ok reiöíngar þeirra; þá týndist reiðhestr Herdísar.

Hit efsta sinn, er yíir ána skyldi fara, var á skipi : Sigfúss'* Gríms-

son, J)orsteinn djákn, Herdís ok Halla ok Guörún, en veðr

nokkut byljótt. En er þau komu í straum þann, cr skamt var

j) iinílir, 384.

a) þctta er varla svo að skilja, að Amuncli hafi þá verið andaðr; hann

andaðist eptir konúngs annál 1229.

a) þann. 384; bygði, 205. 4) prestr b. v. 384.
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frá lundi, því er þau skyldi til fara, þá barst þeim á ok kastaði

skipinu undir þeim; en þau fóru öll í kaf ok komu öli upp

síðanj ok var þat heyrt til beggja þeirra mæðgna, at þær súngu,

ok fálu sik ok sálir sínar guði almáttkum á hendi; skildi þar

þá feigan ok úfeigan: Sigfús^ sveif at landi, en Herdís, Halla

ok Guðrún druknuöu, ok J>orsteinn djákn, ea Sigfús var þrek-

aðr mjök, er hanu kom at landi; en ekki var þeirra manna á

landi, er knáleikr var yfir. En almáttigr guð endi öil sín íyrir-

heit, sá er því lieílr heitið , at hann mundi gefa huggun með

hverjum harmi, ok hann mundi einskis framar freista, en hverr

mundi bera mega, (þess hann bíðr'-^ , ok sýndi guð þat hvárt-

tveggja í þessum hinum hörmuliga atburö : þá huggun brátt með

harmi, at hinn sama dag fundust öll lík þeirra manna, er þar

höfðu farizt, ok var sú huggan þá mest þeim er eptir Hfðu

;

en þat var þó lítt með likindum, nema guð gæfi af sinni mildi

ok miskunsemi, af því svá var vatnavöxtr mikill, at fám nóttum

síðar rak hestinn í Vestmannaeyjar
,
þann er þar hafði farizt.

En er þessi tíöindi komu til eyrna Páli biskupi á náttarþeli

váveiiliga, þá sýndist öllum, at guð hefði nær ætlat, hvat hanu

mundi bera mega. IJann mátti ekki mat[arj neyta, ok hann

hafði ei svefn, áðr líkin voru niðr sett, en þó leitaði hann alla

[at] gleðja í því er haun mátti; en þó má hverr ætla, hvílíka

mannraun hann hafði: hafa misst með hörmúngu mannsins

þess, er hann unni mest, en sjá í sífellu hrygð á börnum

sínum, ok öllum þeim, er hann átti fyrir at hyggja. StiUihga

fór liann með allri cptirgjörö eptir þær, bæöi í fégjöfum viö

kenuimenn ok svá við fátæka menn, ok sá hann þat sem var,

at um allt þat er miklu varðar er betri sígandi arðr en snú-

andi. Ártíð ílerdísar ok þeirra manna, er hf sitt létu með

henni, [erj xiiij nótíum eplir Crucis messa um várit, ok var þat

margra manna skylda, læröra ok ólæröra, at minnast hennar

svá rækiliga ok ástsamliga, sem hinna skyldustu náúnga, fyrir

sakir margra hennar dýrligra matráða. Pállbiskup veitti þorláki,

^Ji'óður ilerdísar, mikla huggan, bæði í orðum ok slórmauuHg-

iim fégjöfum, þeim er hann gaf iionum, ok virði í öUum hlut-

^m ekki minnr, en áðr hann missti hennar við; huggaöi hann-*

þat allt ekki miðr eptir fráfall hennar en sitt liö. I>óra dóttir

~
' • H I '

'

• — ~ ~ ~ "

Sigfúsi presti, 384. 2) þat hann býðr, 384. s) b. v. 384.
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hans^ tók til forráða fyrir iiinan stokk eptir fráfall móður sinnar,

með áslsamligri ásjá föður síns, ok var hon þá cigi eldri en

xiiij vetra gömul, ok har hon [mí þó fram, svá at þeim virðist

öllum hezt hennar hættir^, sem kunnast[ir] voru. Biskup drap

svá brátt yfir harm sinn, þann er hann hafði beðit, at flestir

menn þóVtust htt ú íinna; on þó megu alliv þat at iíkuiduni

ráða, at meir oIH því þolinmæði hans ok þat hann viidi sæma**

við alþýðu í sínu blíölætij en þat, at honum gengi or hug sá

harmr meðan liann lifði.

14. Páll biskup lét sjaldan, nema þá er hátíðir væri,

kenna kenníngar hjá því sem áðr var, ok virði * liann þá

enn ölium meira [um vera, at sjaldan na;ði^ ; en hann let

náliga hvcrn helgan dag tvær messur sýngja; fjóra daga

kendi hann sjálfr kenníngar á hverjum xij mánuðum: jóladag-

inn fyrsta ok miðvikudaginn fyrstan í föstu, skírdag ok kirkju-

dag, en því at eins fleiri daga, at honum þætti nokkur nauð-

syn til bera. En því get ck slíkra hiuta við , er ólíkt hafa

gjört þeir menn, er auðvandastir cru ok vel kunnu, ok þat

er mest gæði þeim er eptir lifa, at menn megi þeirra dæmi

sem flest vita, er öHum sé gott eptir at glíkja. Á hverjum

gistíngarstað hafði hann formála sjáifr, eða fékk annan mann
til, þá er hann hafði yfirför um sýslu sína nokkut; þjónuðu

honum ymsir menn, fyrst þorkell prestr Ilallsson, góðr kenni-

maðr ok ráðvandr, nokkura vcir, un:£ hann réöst [í] kanokasetr.

Eptir þat þjónaði honum Leggr prcstr vij vetr, en síðan norð-

lcnzkr prcstr, sá er Björn hél, lítiU maðr vexti, en þó vitr ok

vel lærðr ok fóstri]$rands biskups; hann fór utan síðan. Eptir

þat þjónaði honum Brandr prestr Dálksson , cr áðr hafði enn

hiskupum þjónat, IJrandi ok Guðinundi biskupum. KctiII prestr

Hermundarson^ var ok hans þjónustumaör, áðr hann audaðist,

ok hann varðveitti at staðnum kór^ ok kcnnimenn cptir frá-

fall Páls biskups. Af því létu hinir fyrri biskupar sér hinn

i) fíóra biskiips clóttii'; 384. 2) þann. 384; hœttiim, 205.

3) 384; sfcmða, 205. 4) þann. 384; undi, 205.

ð) frá [ at vera, er sjaldan hcyrði, 384.

c) þann. 384^ Hániundarson, 205. KetiU þessi mim hafa verið sonr Her-

mundar KoDranssonar á Öilsbakka.

7) þann. 384; komir, 205.
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sama þjóna ávalltj hverr þeirra, at þeir sýnda staðfesti ok jafn-

lyndi skaj^s síns í því, sem í mörgu Oðru. En því lótPállbisk-

up sér ymsa þjóna, at honum þótti því betr, er fleiri tignuð-

ust ok göfguðust af honum, en hvers sæmd var með góðri

virðíngu meðan honum þjónaði, livat sem fyrir lagðist síðan.
r

15. 1 þann líö Ilerdís andaðist tóku til vandhæfi mála

Norðlendínga, Guðmundar biskups ok Kolbeins Tumasonar;

en svá seni vitað er, at alla laudsmenn tóku með miklum óhæg-

indum þeirra* vandræði, þá sat þó Páll biskup fyrstr allra

manna fyrir þeim vanda, cr ckki var áðr í Norðlcndíngafjórð-

úngi ; en hann var í svá vandan sess kominn um þat mál,

því erkibiskup hafði sent honum bréf sín með innsiglum , at

hann skyldi styðja ok styrkja, eptir því sem hann hefði föng

ok færi á, mál Guðmundar biskups, en Kolbeins mál studdu

margir ásívínir Páls biskups , ok frœndr ok tcngdamenn
,

þeir

er hann vildi í öllu ástúð sýna, en [mót þeim ekki- gjöra;

en þeim ráðum var eigi hægt saman al koma, er Guðmundi

biskupi þótti sér eigi veitt vera, nema Páll biskup stæði áönd-

verðan meið með honum, ok hann virði hvárki mennina né

landslögin, en forboðaði eðr bannsetti hvern þeirra, er nokkut

vildu móti hans vilja gjöra. En Páll biskup var í mörgu sinni

góðr í biðum, þótt eigi væri allt eplir því gjört, sem hann

sá at bezt sómdi, ok gjörði hann sér ok guði þann veg marga

at ávexti, at [hann] hirti aðra hóghga, en þó ncntu eigi aörir

ávallt illa at hafa; en Guðmundr biskup vægðist eigi við þá

menn meir, er í Páls biskups sýslu voru, at eigi forboðaði hann

þá, eðr bannsetti, þegar er þeir dæmdu þá dóma, er honum

voru eigi [við] skap^
,

þólt lögdómr væri. En Páll biskup lét

eigi þau ummæh bíla menn ; en þó lagði hann á hönd þeim

nokkura hlhi skript, til varúðar þeim mönnum, cr fyrir því urðu

eðr áncljuðust hans banni, af því at hann unni betr sínum

mönnum at hafa [tvö göð-*, heldr en [sitja í nokkurum ifa^' hvárt

þeim mætti þat nokkut granda eðr ekki. En er þeirra vandræði

gengu svá mjök af sér, at þeir áttu bardaga þann cr Kolbeiun féll

í ok margir aörir ncytir mcnu, bæ.ði lærðir ok ólærðir, en létu

þann. 384 ; þetta, 205. 2) þann. leiðr. frá [ ;
mjök þcim ekka, 384, 205.

3) skup, 384. 4) frú [ nokkuð, 384.

5) þann. frá [ 384, nema það hanclv. hefir „ótta^'. í staðinn fyriv nifa"

;

sýna nukknxm ótta ifa, 205.
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limar sínar þeir er eplir voru; en eplir þat gerðu þeir biskup

atfarir at þeim er eptir lifðu ok nánastir Kolbeini, ok [stöktu

þeim^ í brottj en eignuðu sér öil þeirra fé, en kölluðu þá í banni.

En er Páll biskup varð þessara ótiöinda víss ok varr
,
þá baö

bann sína vini, at þeir skyldi eigi gera bráöa atför at þeim,

ok bar þat til þess, at hann vildi vænta, at [blóönœtr se^ hverj-

um bráðastar, ok þat mundi sannast, sem mælt er , ok ætlaöi

með meiri stillíngu ok ráði farit verða, ef iengí vœribiðat. En

hann vœnti í ööru lagi, at Guðmundr biskup mundi missmíði

á sjá, hvat mikit af var vorðit, ok mundi bjóða góð boö til

sættar ok sæmdar þeim er eptir voru. En er þat drógst undan,

en spurðíst í öðru lagi ágángr þeirra á hendr mönnum , ok

rán ok áverkar ok allskyns óhættir náliga, þá sendi Páll biskup

kapellan sinn Björn til fundar við Guömund biskup , at biöja,

at hann ieiðrétti ok lægði vandræði þeirra með yhrbótum, ok

bauðst til undirstööu með honum náliga sem þyrfti, ef haun

drægist eigi sjálfr undan sinn góðvilja ok sín efni
,

þau er

hann heí'öi föng á, í auðræöum eör í öðrum tillugum; var

þat auðsýnt [á létt livárttveggja : letorð^* Páls ])iskups norðr-

farar höfðíngja fyrst um haustiö, meðan luirmr manna var nýj-

astr og sízt dofnaðr af sárleik manna missis ofvegs-*, en síðan

þess umleitan'^ viö Guðmund biskup, at hann unni þeim,

[er] eptir lifðu sína frændr göfuga ok góða, auðveldri leiðrétti

simia harmsaka en nú [yrði, en^ vildi lirraháska, meöan kostr

væri, Guðmund biskup ok hans fylgðarmenn' ; en Guðmundr

biskup þekktist þat ekki, ok virði hann vera vinhallan undir

höföíngja í slíkri umleitan. En þat sýndistþá brátt, meö hverri

vizku at var hvers þeirra forsjá, af því at á sama ári fóru höfð-

íngjar til Jlóia ok ráku Guömund biskup af stóhmm, ok ruddu

á braut íjölda illþýöis, er þar var: sekir menn ok ránsmenn

ok reyfarar, ok drápu suma, ok varö þá at rjúfast sú illínga-

seta, ok urðu þá ok þaðan frá góð forlög manna. Páll biskup

1) frá [ leiðr. ; stokku þeir, 384; stukku þeir, 205.

2) þannig 381; frá [ blóðæsir eðr blóðnætr væri sérhverjum bráð., 205.

a) frá [ lag-að eptir getgátu; á leyt hvorutveggja leytorðe, 205; á lett

hvertveggja. lietorð, 384.

a) oFvegr= óvffigr, sbr. Ynglínga tal; þannig er ofljóst= tnyrkl.

a) þann. 384 ; var leitað, 205. o) frá [ þann. 384 ; virði (vyröiP) ok, 205.

r) þann. 384; fylgðarmönnuni, 205.
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bauð til síii Guðnnmdi biskupi með gæzku ok góövilja
; þág

hami þat eigi, ok gjörði at viðsjám at fmna hami, því hann

vildi eigi hlýða lians heilráðum.

16. í þann tíð fór utan Loptr, son Páls hiskups, ok sótti

heim tigna menn í öðrum löndum; Bjarna biskup^ í Orkneyj-

um, en eptir þat ínga konúng í Noregi ok IJákon jarl, bróður

hans, ok þág af þeim virðuligar gjahr ok fémiklar. En er biskup

sat í þeirri áhyggju um son sinn ok um freltir aðrar, hversu

þá gengi, þá gladdi guð hann svá á einu sumrl, at Loptr kom

þá úi með góðri virðmgu ok femiklum gjöfuni , er hann hafði

þegit, ok kunni þat at segja, at Iiaun hefði föður síns mest

[at] notið hvar sem hann kom.

Á því sumri komu út gersemar þær, er þórir erkibiskup

af Noregi hafði senda[rj Páli biskupi: kóróna gullsaumut, sú

er engi haföi fyrr jafngóö komit til íslands, fíngrgull dýrligt

ok glófar virðuligir. En annat suniar eptir, [þá er Páll biskup

haföi IG vetr at stóli setið í Skálaholti^, þá komu enn út ger-

semar ágætligar, er Nikulás biskup af Oslo sendi Páh bisk-

upi: fíngrguU mikit, er vá ij aura, ok steinn í virðuligr; ok

hann sendi honum balsam svá mikinn, at ván var at þat vyrði

aldrei at vandræðum síöan; en ekki var annat jafntorogætt^,

er at skyldu þurfti at hafa; haföi þat ok kostað eigi minna en

nokkurar merkr brends silfrs. þess er ok skylt at geta, at

Páll biskup sendi ok margar gjafir utan sínuni vinum; bæði

voru þat valir ok aðrar gersemar. Ilann sendi þóri erkibiskupi

biskupsstaf, af tönn gjörfan, svá hagliga, at engi maðr hafði

fyr seö jafnvcl gjörvan á íslandi, er smíöat haföi Margret hin

haga, er þá var oddhögust allra manna á Islandi. I>au voru

þá bæði hjú í Skálaholti, er Páll biskup andaðisi, ok haföi þórir

prestr, bóndi liennar, þar þá öll Ijárforráð, en lion gjörði slíkt

allt sem hann-* vildi. Páll biskup haföi iálið tiltaka at gjöra

tabolu fyrir allari, áðr hann skildi viö, ok ætlaöi þar til mikit

fé, bœði í guhi ok silfri, ok Margröt gróf ok tönn til ágæta-

j) skylcU Bjarni biskup hafa veriö í ætt viö HaukcIæU cðr OcUlaverjaP

Hann var mikiö skáld, en það voni í það mund fáir eða engir aðrir en

Íslendíngar.

2) frá [ h. V. 38'1, en v. í 205, og liefir Uklega verið lilaupið yfír eina Unu.

3) svo segir Hólmgongu Bersi: torogætir svá — vinir tryggvir, Konns.

c. 12. 4) biskup, 384.
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velj ok er þess ván, at þat miindi hin inesta gersemi verða af

fyrirhyggju lians, en þau f>orsteinn skrj'nsmiðr ok Margröt

semdi' síðan af liagleik sínum. Varð þat mikill svartasvipr

al hans fráfalli , ok þá urðu sh'kiv hhilir fyrst staðar at ncraa

í bráð fyrir annarra fjölskylda sakir. forsteinn var ráðinn til

tahohi smíöar. j>at sumar hit sama, er biskup Ufði síðast, kom

út húfuviör or Noregi, sá er Páll biskup hafði höggva látið,

ok þá gaf hann í liönd öll kaup þau til staðarins, er at skyldu

þyrftu at hafa.

17. Nú eru sagðir þeir hlutir, er vel féllu í hag á því

sumri; þá skal ek geta þeirra hluta, cr mjök þóttu andstreymir:

þá varð landskjálpti mikill, hinn næsta dag fyrir Seljumanna-

messu, ok létu margir menn líf sitt, ok féll ofan alhýsi á fjölda

bœjum ok gjörðu hina stærstu skaða. J>á var ok þerraleysi

hit mesta ok uröu stórskaöar á því. I>á var ok sagt út andlát

Klængs forvaldssonar, er hinn vænsti þótti til mikils höfðíngja

ef lífi héldi.

þat sumar tók sótt ok óhægindi mikil Páll biskup, þá er

hann fór um Vestfirðíngafjórðúng, ok komst hann nauðuHga

til Hítardals; lá hann þar i rekkju náliga fjórar vikur; síðan

fór hann heim með litluni mætti , ok kom heim í Skálaholt

þrimr nóttum fyrir Símonsmessu, ok lagðist þá þegar írekkju;

hann söng messu allra heilagra messudag ok söng þá síðustu

messu guði almáttigum til dýröar ok öllum helgum, en sér til

]ijálpar ok miskunnar, ok öllum kristnum mönnum, lifendum

ok önduðúm. En fyrir Martcinsmcssu tók at óhægjast með
verkjum miklum sótt hans, og fylgði bæði svefnleysi ok mat-

leysi, ok þótti hann þá einrænn vera. far voru þá synir hans

ok bræðr, ok margir aðrir vinir hans. Eptir þat sendi Páll

biskup eptir forvaldi ok Magnúsi Gizurarsonum, ok komu þcir

í Skálaholt, ok skipaði hann þá tii allra hluta fyrir þeim, eptir

sínum vilja; en hann var oleaðr octabodag^ MartinL En áðr

hann væri smurðr helgu viðsmjöri, mælti hann mjök lángt mál,

at dæmum hins helga þorláks biskups; játti hann þá á hönd

sér fyrir öllum lœrðum mönnum, þeirra er við voru, frekliga

alla luti, er hann virði sik hent hafa til varúðar í sínum

biskupsdómi, ok bað alla, at honum skyldi fyrirgefa þat er

i) þanníg 384; sendi, 205. octavo die, 384,
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liann liaföi misgjörl við [þá]. En Iiann fyrirgaf öUuni blíðliga, þat

er viö hann höföii misgjörl ok fal sik nndir guös miskunn.

En eptir þat var hann oleaör; var nokkut ren á hans sótt

unz liann fór af smurníngarklæöum , ok tv.ær nœtr síðan. Eu

þá tók at fella óhægindi sóttar hans af nýju, ofc Hfði hann þá

eigi lengr en ij nælr síöan , ok tók liann þá corims domini viö

sjálft andlát sitt, ok sofnaði þá til guðs.

18. En viku fyrir andlát Páls biskups sýndisl túngl svá

sem roðra væri, ok gaf elgi Ijós af sér um miðnætti í heiðviðri,

ok hauð þat þá þegar mikia ógn mörgum manni.

Páll var vígör til biskups á dögum Celestinus páfa af

Absaloni erkibiskupi , á dögum Sverris konúngs
;

þá var hann

fertugr at aldri. Hann stýrði guös kristni meö mikilli stilh'ngu xvj

vetr ok andaöist þriöja dag viku, einni nótt fyrir Andres messu,

ok var þáliðit frá guös hurö Ijögr ár hins þreLtánda hundraös*.

Ari presLr hinn fróði, er mörg dæmi spaklig heRr saman-

töld, segir hve mjök várl land drúpöi^ eptir fráfall Gizurar

biskups, er menn virðu mestan skörúng verit hafa á íslandi;

en hér má sjá, hversu margr kvíöbjóðr** hefir farit fyrir fráfalli

þessa hins dýrHga höfðíngja Páls ])iskups : jörðin skalf öli ok pipr-

aði af ótta; himin ok skýin grétu, svá at mikill hlutr spilltist

jaröar ávaxtarins, en himintúnglin sýndu dauöatákn ber-* á sér,

þá er náliga var komit at hinum [efstum lífsstundum^ Páls

biskups, en sjórinn brann ok fyrir landinu þá; þar sem hans

l)iskupsdómr stóð yíir sýndist náliga allar liöfulskepnur nokkut

hrygöarmark á sér sýna frá hans fráfalli. Ena*^ síðustu nótt,

er Páll biskup liföi
,
dreymdi l^orvald Gizurarson, hinn vitrasta

höfðíngja , at Jón Loptsson fæli Pétri postula á heudi þá

hjörð , er PáH biskup sonr hans haföi gætt , en Jesús Kristr

fal sína hjörö á hendr föðnr sínum áðr hann væri píndr,

en [guðs miskunn íól nú þessa sína hjörö á hendr Pétri

^ postula, áðr vor faðir ok gætandi var frá oss kallaör'^.

i) á að vera 1211, þá bar og andlátsclag Páls biskups (29. Nov.) ein-

mitt uppá þriðjuclaf,^. 2) drjúpði, 384; drúpnaði, 205. a) kviöbogi, 384.

4) þann. 384; hér, 205. a) þann. 384^ efstu stundum, 205.

0) eu á, 205; hina, 384.

t) þaun. 384; frá [ en PáU biskup bífalaöi sik ok hana ú vald almátt-

ugs guðs, áðr hann var frá oss kallaðr, 205.

I. B. 10
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19. Nú má sjá hvárntveggja stafn biskupsdónis þessa hiiis

dýrliga biskups, ok liyggjum vér á þeirri tíö hafi eigi [aðrir

til verit at* sjá skutstafninn , er eigi^ lönguðu til at sjá frani-

stafninn. En við þat er oss at una hans ástmönnum, er eplir

Hi'um, at hann hefirnáliga öll þau gæði eptir sik leift, er menn

megu eptir liafa góðs manns ok göfug[s] : börn virðuUg meö

góöum efnum til skaöabóta þeim, er mest uiörfall-* er vorðit í

andláti biskups Páls; auör gnógr ok allskyns staöarprýöi, ilest

framkomin*, en sum stofnut með góöum efnum, heilræði hans

með kenníngum, þeim er hann kendi í sífellu, í orðum ok fögr-

um dæmum síns h'fs ; auöræði |ok unaðsamar vistir^, er hann

ætlaöi velflestum sínum nánum frændum ; en hann man til þess

hugt hafa, at guö muni þá hugga, er hann heíir eigi fé**' hugg-

aöa. En þessa sögu mína styrkti vitr maðr, Ámundi Árnason,

smiðr*^ Páls biskups, ok kvað" vísur þessar:

lléð grams laga greiðir,

góð var stjórn yfir þjóðum,

sextán vetr enn snotri,

sólar, biskups stóli

;

nú er meinbönnuör manna

málsnjailr héöan kailaðr,

komi Páll í friö í'ullan

fljótt, með iiimna dróttni.

Dáöliittii' gat droltins

dýrgeör lögum stýra,

sitt^ bjó sannvinr rétta,

sextán vetr, til betra; '

hyggjum hitt at seggja'*^:

hjálprj'kum vel líka,

V , , ^

i) rrá [ aðra til verit aðra, .384. 2) v. í 38'1.

3) þunn. 384; indifail, 205.

4) á þcssu cr aö ráða sem Hagan sc rituð litlu eptir audlát biskups.

ri) írá f cðr unar vistir (unaðs vistir?), 384.

g) þann. 205; er li. hefir oi einkum fc luigg., 384 5 Khafn. útg. viU

lcsa: ^.fyrr". t) smiðr Ámason, 205, 384. e) þann. 384
j kveðr, 205.

11) ,>'iasitt(= sik) til betra^' sbr. Hávam. 130. síðrþittum heiUihalir.

>o) seggja == segja finnst víðar.
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[gjörist von' af hug hreinum,

hans önn gnði ok mönnnm.

Lýðr a allr^ fyr eyði

örsætis við guð mœtan,

þeim er gjörði frið fyrða,

farsælum vel mæla:

bænum brátt at skíni^

blíðgeðr höfuðfeöra,

þeim er ýta böl bætir,

biskup ór með kóra**.

20. I>íi xvj vetr, er guðs kristni prýddist nndir blóma

biskupsdóms Páls biskups, urðu mörg stórtíðindi í heiminum:

þá andaðist Celestinus páfi, Absalon erkibiskup, Sverrlr kon-

úngr, Hákon, Guthormr Noregs konúngar
;
Knútr, Sörkvir, Svía-

konúngar; IVíkarðr Englakonúngr; Njáll biskup, Brandr biskup,

Jóan biskup; Ilaraldr jarl í Orkneyjum, Philippus jarl^ ; Einarr

abóti Mársson; Guðmundr Bjálfason abóti; Hafiiði abóti J>or-

valdsson, I)ork(íll abóti*^ Skúmsson'^. Margir hafa ok aðrir

göfugir menn andazt meðan Páll biskup var, bæði lærðir menn
ok ólærðir: JónLoptsson, Gizurr Ilalisson, Sigmundr Ormsson,

þorleifr þorláksson, þorvaldr J>orkelsson, Kálfr Snorrason, Ari

Hjarnarson, Önundr þorkelsson, Ilermundr Koðransson, |>órðr

Snorrason , Guðmundr Ámundason , Bersi prestr Halldórsson^

;

frá
[ þann. 384; gagn vann, 205. þann. 384 ^ alU, 205.

») skina bœnum, sbr. skína jarteinura.

4) leiðrétt; hóra, 205; eyða í 384; kórr híifutfeðra eru helgir menn.

a) Cœlestinus páfi andaðist 1198. Absalon erkibiskup 1201. Sverrir

konúngr 1202. nákon Sverrisson og Guthormr 1204. Knútr konúngr

1195. Sörkvirl2H. Rikarðr Ijónshjarta 1 199. Haraldr jarl 1200. Philipp-

jarl 1200. Brandr Hólabiskup 1201. NjáU biskup í Stafángri 1207.

Jón Grænlendínga biskup 1209.

8) bœtt við eptir 384.

t) Einar Mársson, fimtl abóti að ]þverá, andaðist 1196. Guðmundr Bjálfa-

annarrabóti í Vcri, 1197. Hafliði ]þorvaldsson, annarr ábóU íFlatey,

1201. Jorkell Skúmsson annaiT ábóti í Saurbœ í Eyjafirði, andaðist 1203.

*») Jón Loptsson andaðist 1. Nov. 1197. Hermundr á Qilsbakka 1197.

10*
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ok mart varð annat til tíðinda í lians biskupsdómi: skipatjón

ok elds uppkoma í Ileklufelli, ófriðr, rán ok brennur, ok með

mörgum fálíðindum h'flát manna.

Nú hefi ek yfirfarit nokknt með skyndíngu æfi Páls bisk-

ups, ok hefir mér meir ágengit úkænska en illvili, þó at þessi

frásaga sé eigi jafnmerkilig orðin, sem hann hafði cfni til sett

af sinni hálfu. Gleði almáttigr guð hann í sífeUu í eilífri dýrð.

Amen.

Gizur HaUsson 1200. Sigimindr prestr Oi-insson og Kálfr Snorrason 1199.

Jorleifr beiskalcU 1200. Önundr í Lungulilíö 7. Mai 1197. Ari Bjarn-

arson U9G. ^órðr Snorrason 1201. Bersi prestr IlaUdórsson 1201. Giið-

mundr grís Ainundason 23. febr. 1210.
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JÓNS SAGA HEL6A HIN ELZTA'.

I)AR hofjum vér [sögu eða^ frásögn frá hinum helga Jónibisk-

upi, at í Jþann tíma er rcð Noregi Haraldr Sigurðarson, en

liðnir voru frá falH Ólafs konúngs hins helga ij vetr ok XX: þá
var hinn helgi Jón biskup fædíh' á bæ þeim í Fljótshlíð, er á

Breiðabólstað heitir. Faðir luuis liet Ögmundr, en þorgerðr

móðir; faðir Ögmundar hét l>orkeil ok var son Ásgeirs kneifar.

Móðir Jóns biskups hét f>orgerðr, hún var Egilsdóttir Ualls-

sonar af Síðu, þess manns, er fyrstum varð auðit af öllum höfð-

íngjum í Austíirðínga fjórðúngi at taka skún okréttatrú. Móðir

þorgerðar hét j[>orIaug, dóttir |>orvakls or Ási. Enn Jielgi Jón

i>iskup óx upp heima með feðr sínum á Breiðabólstað, þar til

er hann var fjögurra vetra ganiall, þá urðu mikil tíðindi ok

þau, er allu þessu landsfólki var mikill iagnaðr í: þá var vígðr

*'i biskups ísleifr, son Gizurar lúns hvíta^* [ok dótturson þór-

ödds goða, al bam alis landslvðs. ílanu var vígðr til biskups

*^f Aðalberto erkibiskupi [í Brimum af Saxlandi, á dögum Leonis,

^ns níunda páfa með því nafni. ísleifr var lærðr á Saxlandi, í

í^org ,þeirri er Ilcrfurða heitir. llaun var fyrst vígðr híngat

til lands þeirra biskupa, er hér Jiaia at stóli setið. Margir

biskupar liöfðu áðr komit til þessa lands
,

þeir er ekki höfðu

hegat til lands vígðir verit; voru sumir hér mjök marga vetr,

i) Af Jóni hclga cru alls þrjár sögur : liin elzta, merkt já, er her prentuÖ

epth- Skálholtsbókinni mikhi (A. M. 234 foho), sem hér er merkt Sk. í A. M.
^35 folio er upphaf sOgunnar ^2 blOö) , cn niörlag hennar í 221 foHo (4

^löð gömiil mjug), allt á skinni. pappírshanch'itin eru konún frá Sk.

^aga Gunnlaugs múnks (merkt B) finnst i Stokkhúhnsbók, og A. M. 219
folio

(4 blöð); eru þær báðar á skinni. ^riðja sagan, hcr merkt C, finnst i

^* M. 392 4*0 á pappír, og er að mestu sem Aj en fyllri á stöku stað,

ttiest i jartoinunum, en miðr orðuð. Allt hvað hún hcfir framyfir A er hér
sett neðanmáls eöa i viðbæti. 2) frá [ vantar i 235.

•0 þctta kcmr heim við vígsluár Islcifs 105(3, þvi Jón hclgi er fœddr
1052.
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en suinir skamma slund. Isleifr var í Noregi liinn næsta velr

epUr, er lianu var vígðr til biskups, ok fór síðan til ísiunds ok

kom út á næsta surari eptir óaldar vetr liinn mikla , ok liafði

stól sinn ok lieimili á föðurleifð sinni sjálfs í Skálaholti.

Snemmendis varð íirirspáð af vitruni niönnnni, livíiíkr

þessi maðr minidi verða , enu lieigi Jón bislaip
,

því at hvar

sem hann kom fannst mönnum mikil um hann
,
þeim er hug-

ieiddu, Jivíh'kt Ijragð yfir lionum var. Guðini liet maðr ok var

kallaðr Guðini hinn góði , ok þat hyggja menn at luuin haíi

svá verit; hann sá Innn helga Jon
,
þá er hann var harn at

aldri, ok ræddi um lunm þessum oröum : ^^sjá maðr er fríðr, ok

hcfir yfir ser mikiL iieilagieiks bragð". INú kom þar at því

sem mælt er: at ,,spá* er þat er sjjukir mœla".

2. J>á er Jón vur baru at akh'i, þá Jjreyllu þau faöir luuis

ok móðir ráði sínu ok fóru ntau; þau kómu tii IJanmerkr ok

fóru tii Sveins konúngs, ok tók konúngrinn við þeim virðuliga,,

ok var þorgerði skipat at sitja lijá sjálfri drotlníngunni, Ástríði,

móður Sveins konúngs. J)orgerðr liafði son siun, enn helga

Jón, undir borði með ser; ok er margskouar krásir dýröligar,

með góðum drykk, kónm á borð konúngsins, þá varð svein-

inum Jóni þat íh'ir, sem jahum er barnanna luUtr, at hann

retti hendr tii þeirra iuta, er haun fýsti at liafa; en móðir iians

vildi þat kviðja honum, ok drap á hendrnar lionum ; ok er drottn-

íngiu Ástriðr sá þat, þá mælti hún (viö J>orgeröi : ,,eigi svá!

eigi svá^ J>orgerðr nn'nl ijóstu eigi á Iu?ndr þessar, því at þetta

eru hiskups hendr". Nú má af shkum atburðum marka þat, seni

fyrr kómum ver orði á, liversu vitrum mönnum iánnst mikit

um; ok þeir sá ok íirir þáluti, er síðan kómu fram, eptir guð-

ligri firirætlau, um cnn lielga Jón biskup-^

J)at er ok skylt at tjá, er liinn helgi (Mafr konúngr

mælti við J)orgerði, nióður liius lielga [Jóns Ijiskups-* : lum var þá

átta vetra gömul, er húu fór til JXoregs með feðr síuum, ok

mæðr. Egill lör til liiröar hins hclga Oiafs kouúngs ok var

þar vel virðr, seni aUir aðrir viröuhgir menn, þeir seni lieðan

kómu at. En er at jólum dró, þá ógladdist Egiil. Konúngr-

inn fann þat, ok spurði hvat tlí heldi. Egiil kvat þat ekkivera.

\) spáð, 235; sbr. j)orL*ik.s s. c. 1. — spá er spaks gáta, C.

2) írá[svá: eigi, cií,n, 235. 3) þcssa sOg-u v. i C. 4) frá [ eyða i Sk.
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En er konúngr leitaði <íptirj þá segir Egiil honum : eí* hann

skyldi nokkul til liuna, at honum þótti þat helzt al, ef þorlaug

kona hans skyldi eigi vera sett jaíhvirðuliga sem hanuj atþeirri

hátíð hinni dýrðligu, er þá íór í hönd. Konúngrinn kvezt

mundu ráða hætr á því, ok hauð henni lil sín at jóhnuim ok

báðum þeim mæðgum; ok jóia kveldit, er .þaír voru í gaungu

með Ástríði drottníngu eptir konúngshöll, ok þar var þeim ok

í sæti skipat hjá drotlníugunni, þá þekkir konúngrinn meyna,

ok mæhr síöan viö Egil, íöður hennar: ^.þessi dóttir þín lízt

mér væn niær ok með góðu yíirhragði, ok þat kann ek at segja

þér, at luiu verör gæfumaðr mikiil , ok sá mun göfgastr ætt-

hogi á íslaudi , er frá henni man konia". Nú heíh' þat fagr-

liga eptir gengit, sem ván var at, er þessi enn heigi maðr

mælli, ok hirtist yíir þessum helga manui Jóni biskupi
,

syni

liennar; því at sá er sanuliga göfugr, er liann var prýddr meö

mörgum mannkostum ok vegsamaðr með biskupligri tign, meöan

liann liföi þessa heims, en nú skín liann fögrum jartegnum,

ok verðr at mikilli hjálp öllum þeim, er hann sækja at ánuiö-

arorði við ahnáttkan guö.

3. þá er faðir Jóns ok móðir höfðu utan verit slíkastund,

sem þeim þótti at ráði, þá fóru þau út aptr tii Islands ok sett-

ust í bú sitt á Breiðabólstað. En er hinn helgi Jóu var alhð-

inn hinni mestu bernsku, þá fékk faðir lians hanu til iæríngar
r

Isleifi biskupi; ó\ hanu upp iionum uudir höndum, ok þrosk-

aðist brátt í Iielgu námi ok góöum siöum, því at Imuu \arvel

til náms kominn um hvárttveggja með Isleiíi biskupi. Margir

höfðíngjar ok virðuligir menu aörir seldu sonu sína til fóstrs

ok til lærjugar ísleiíi hiskupi ok iétu vígja tii presta; þcir urðu

síöan margir höfulkcnuimenu, cn tveir vóru biskupar af þeim:

enn helgi Jón JNorðleudínga hiskup, cr nú segjum vér ífrá, ok
r

annarrKoIlr* Víkverja biskup. Isleifr biskup átti þrjá sonu, ok

uröu allir höföíngjar miklir: Gí/;urr biskup ok Teilr ok þor-

valdr; Gizurr var iærðr í Ilerfurðu á Saxlandi. Teit fæddi

llalir í Haukadal. Teitr [son íslcifs biskups fæddi ok lærði

marga keunijnenn, ok vóru tveir biskupar af hans lærisveiiuun

:

i>orIákr ijiskup liinn fyrri, ok Björn biskup. ísleifr bisiaip sá

tjrátt, iiversu vei Jón fóstri liaus færöi sér í nyt nám sitt, ok

<) svo ncfnir og Ari tVórti Ikuui, en ekki Kol; sbr. Islb. c. 9.
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þá aðra góða liiti, er hann kenndi lionum í síniim fögrum dæmum
og góðum siðum, þrá tólí hann at elska hann mjök ok \irða

mikils i mörgum lutum, ok þar gerðu þegar aðrir eptir. [Enn

helgi Jón var mikill maðr vexli, manna vænstr ok liðmannhgastr,

eygðr manna bezt, [bleikr á hár', ok sterkrat aili, ok enn þekki-

hgsti í öhu yfirbragði; ok svá þekkr sem hann var öllum mönnum
af sínu yfirbragði, þá var hvergi minna um þat vert, hversu

hann var hnr ok léttrvið alia alþýðu í máh; ok svá fékk hann

tii gætt með sínu góðu umstihi, at hann varð bæði kærr guði

ok góðum mönnum.

Nú verðr ok skyldugt at segja nokkut frá því, hversu

hinuni heiga Jóni biskupi hafði virzt Fsieifr biskup fóstri Jians,

því at svá segja liyggnir menn ok fróðir, atþat varð Jónibisk-

upi á munni jafnan, þá er hann var staddr hjá því, er menn
ræddu um sín á millum um þá menn, er bezt þóttu at

sér vera : ,,lsleifr biskup fóstri minn" , kvat hann
,

,^allra

manna vænstr, ailra manna snjallastr, allra manna beztr". |>á

svöruðu þeir biskupi , er áðr höfðu við talazt: ^^hverr gat nú,

herra, Ísleifs biskups?" — Enn helgi Jón biskup svaraði: ,Jians

skal ek ávallt geta, er ek heyri góðs manns getið". Nú var

þetta fagr vitnisburðr Islciíl biskupi, er heilagr maðr skyldi

svá ræða um hann , en virðíng mikil Jóni biskupi, er slíkr

maðr skyldi hafa fóslraðan hann. Sá lutr erok einkum sugðr,

at hinn helgi Jón haföi haft um aðra menn fram : at hann hafi

verit raddaðr hverjum manni betr, ok þar man enn verða

nokkur merki til þess sögð síðarr í frásögninni, at vitrum

mönnum hafi svá þótt.

Hinn helgi Jón fýstist enn at fara utan, ok var hinn

helgi Jón þá djákn at vígslu, ok vonum nær roskinn at aldri,

ok girntist at sjá góðramíinna siðu, ok nám sitt at auka, sjálf-

um sér til nytsemi ok mörgum öðrum, sem síðan reyndist.

I>á fór hann fyrst lil Noregs, þuðan lil Danmerkr, ok léttir

hann eigi fyrr þessi ferð en hann gekk suðr, ok sækir heini

enn heiga Pétr postula; ok síöan hverfr hann aptr þaöan ok

kemr í Danniörk að in passíone dominí^ ok var enn Sveinn kon-

úngr á lífl, ok sækir hann á hans fund; [ok er hann kemr- í

i) frá [ ok silkiblcikr á hárslit, C.

a) fra [ ok kom hann pálmsunnudag, C.
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þann stað, er konúngrinn var fyrir, þá var þat þar tíðenda,

at konúngr var at messu. En prestr sá, or sýngja skyldi mess-

una, hóf upp at lesa jmís^o í því, cr hinn heigi Jón kom í

kirkjuna; en honum gekk lestrinn seint ok tregUga, en mOnn-

um þótti þúngt ok höfugt at hlýða, þeim er hjá stóðu. En

er hinn heigi Jón fann þat, at prestrinn var næsta gjörr at

firirsjón af mönnum, þá leggr hinn helgi Jón stólu yfir herðar

sér ok gengr at prestinum, ok tókhókinaor hendi honum með

lítilæti, ok las passiona svá sköruliga ok skynsamhga, er allir uudr-

uðust, þeir er við voru staddir; ok er lokit var tíðunum, þá sendir

konúngr eptir honum ok hýðr honum til sín, ok hað hann með ser

iengivera, ok iagði á liann svá mikla viröíug, at hann setti hanu

hil næsta ser sjálfum, ok þótti mikit undir, at hann dveldist

með honum lengr en skemr ok dvaldist hann með honum uui

stundar sakir'.

4. Á þessi stundu, meðan hinn helgi Jón var með Sveini

konúngi, þá var hann vegsamaðr af guði með ágæthgum firirburð-

um, ok um dag, er hann kom undir konúngsborð
, þá segir

hann sjálfr konúuginum, hvat firir hann hafði borit. ,^Svá

þótti mér í nótt, seni ek væra staddr í nokkurri höfutkirkju,

forkunnar virðuligri- , ok í kórnum kirkjunnar, ok svá sem í

biskups rúmi, sá ek sitja drottinn várn Jesum Kristum-*, ok á

fótskefli'* fyrir fólum hoimm sá ek livar sat hiim lielgi Davíð kon-

úngr, ok sló hörpu sína með ágætligri iðrólt ok fagrligri Idjóðon,

okþatþikki mér líkara, herral at eptir muni dvalizt hafa í niinui

mínu af þeim hinum fagrligum hijóðum^ er hann sló. Nú
láttu, herra! færa hörpu, ok at þér hjáveranda man ek reyna,

ef ek mega muna nokkut af því, er hann sló. I>á bauð kon-

úngrinn at taka skyldi hörpu ok taJóni; ok tók hann við liörp-

unni ok stillti'^, ok sló með svo mikilli kænsku, at konúngrinn sjálfr,

ok allir þeir er við voru staddir þá, höföu á niáli, hversu vel

slegit var^. Oilum þótti mikils umvertþenna athurö, þeim er

i) frá [ framyfir páskaviku , C. Lík saga þcssu er nxi sögð iim Jón

biskup Víclalín. i) hér í Danmörk, b. v. C
a) með dýrðlegri svcit sinna heilagra manna. Ek þóttumst ok nær

sjálfum guði vera í þeirri háleitu sveit, b. v. C
4) fótskcmli, 235. 5) strengina til slagar b. v. C\

0) {)vi at hann muntU öU þau síimu hljóð slá á hörpuna, sem hann

hafði áðr heyrt i fyvii'burðinuni, b. v, C,
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frá var sagt, ok iofuðu alíir almáttkan guð
,
þann er sér líEtr

sóma at birta tlýrð heilagra maiina sinna.

Eigl hæfir annat cn geta þess við , hversu mikit Jið

íslen/Aum mönnum varö, jafnvel utanlendis sem hér, at

hinnni helga Jóni biskupi. Teijum vér þann hit fyrstan til

þess , at liann spanöi út In'ngat meö sér Sæmund Sigfússon,

þann mann , er einnhverr hefir enn verit mestr nytjamaðr

guðs kristni á þessu landi, ok hai'öi verit lengi ulan* svá at

ekki spuröist til lians. [Kn liinn .helgi Jón fékk hann upp-

spurðan ok haföi hann sunnan með sér, ok fóru þeir báðir

saman sunnan út hegat til fraiuda sinna ok fóstrjarðar-.

5. t>á er hinn helgi Jón var utan þessu sinni, i'éð

firir JNoregi Magnús konúngr Ólai'sson, Ilaraldssonar, Sigurðar-

sonar; ok er hinn helgi Jón kom norðr í þrándheim, þá var

konúngriun þar. Í þenna tírna \oru í Noregi margir íslenikir

menn; þá var þar Teitr, son Gizurar biskups, ok þá urðu þar

þau tíðendi, at ísienzkr maðr, sá er Gisl liét, vá víg, ok var

sá maðr, er veginn var, hirðmaðr Magnús konvmgs. En Gisl

rak þat tii þessa snarræðis, at hann átti at hefna loður sins

;

en þessi maðr hét Gjal'valdr, er Gisi vá; hann liaföi verit at vígi

lUuga föður hans^. Ok bráðliga eptir vígit þá var Gisi tek-

inn* ok íjötraör af mönnuni konúngsins. En er þeir spurðu

þal enir íslenzku menn
, þá gánga þeir þegar þángat allir

saman , lil slofu þeirrar er Gisl var inni , ok var Teitr firir

liðinu, okhöggrhann af honum ijölurinn, okleiðirhann á braut

með sér. Ok eptir þessi tíöindi lætr konúngr þíngs kveðja,

ok var ákafareiðr, ok horfði til hins mesta váða um málit. Á
þessu þíngi var öllum íslenzkum möimum bannat at tala sín

mál, nema hinum helga Jóni, honum var leyft at tala af kon-

áðr í útlurKhiiii til fræðináms, C.

'i) frá [ En í þeivri fcr&, er Jón var af laiuU burt, fékk liann SienUTnd

iippspurílan ok úílcystan af þeim inelstara, er hann var með , ok cr þar

mcrkilep: frásíij/n, nictl Itverjum liætti hanu gat náð honnm, þó þess só ei

hér getiO, ok hafði hann sunnan frá Kóm með íiór ok út hingat til friemla

siuna ok fóstrjarðar.

3) ok var Gisl þar við staddr, er faðir hans var veginn, ok var þá barn

at aldri, ok er þat sögn tícHtra manna, at hann væri ci clUri en v vetra

cðr vj, b. V. r. 4) Sk. ritar her: ^.teginn".
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imginiini, ok falaði um niíilii iangt erendi ok foiicnnnar snjallt',

ok þat kom til s\á mikillar nytsemdar, at reiði konnngsins

mýklist, en þeir nienn náðn griðnm ok sáttnm , er áðr vorn

náliga til bana ráðnir^. Eptir þetta fóru þeir lU Iiigat til ís-

lancls Jón ok Sæmnndr, ok scttust í bii, iivárr á sína föður-

leifö, .lón á Hreiðabólstað, en Síemundr í Odda, ok bjöggu þar

báðir mjök lengi, ok var þeirra í milli bróðiiig ást ok beilakt

samþykki, onda var þeiin um inarga Inti góöa h'kt farit. ]>eir

vorn ok nær jamgambr menn at vetraiali, at því er vér æll-

um, ok var ,lón tveini vetrnm ellri. þeir prýddn báðir injök

heilagar kirkjnr, þær er ])eir böfðu að varðveita, í mörgum Jnt-

um, ok þjónuðu þeini lítiláiliga í sínum presisskap ok æ\tn-*

mikit réit þeirra [í kennimanna^ visium, þeirra er þjóna skyldn

at hvárri kirkjunni íleiri en áðr liöföu verit; þeir máitu ok

kaJJast at réttu stólpar kristninnar, því at þeir sluddu bana

fagrliga í sínum kenníngum belgum ok mörgnm öðrum farsæl-

ignm lutum, þeim er þeir miðluðu af sér öilum þeim mönn-

um, er þar voru í nánd, eða þeirra heilræði vildu þikkjast

eða þýðast. [Enn helgi Jón kvángaðist^ ok átti tvær konnr,

ok hföi hin fyrri skamma stund, en við hvárigri*^ átti liann

börn, þau er or barnæsku haíi komizt, eða vér haíim sögur

frá heyröar.

6. f>á er ísleifr biskup hafði setið at stóli í Skálaholti fjóra

j) J)at er iiieDii hafa at jHÍnnuiii haft siðan, og baö hnim Gisl íífs

og griða, b. v. C.

2) En sá lendr maðr Magm'is konúngs, er liöt Sigm'Hr ok kallafir uU_

strengr, ok þúngastr hafði vevit í öHnm tinögiiin móti Jóni, þá tók hann

a sór skjóta hcfnd, þegar á því þíngi þat var banvæn sótt, svo at hann

mátti eigi óæpandi þola, allt til þess, er hann bað Jón með lítilaíti ok

iðran koma t'ú sín ok leggja hendr yfir sik með lielgum bænuiu. En þiii

veitti Jón blíðliga, or hann var beðinn , ok sýngr yfir honum ok þegar

verðr hann lieiU , ok bað sér líknar fyrir sín mótmæU , ok skiklust þeir

sáttir, en Magnús konúngr fal sik nndir bæn Jóns , ok gaf honum sæmi-

ligar gjafir, ok skildust meÖ mestu vináttu, b. v. C.

3) þannig 235
;

æxlztu, Sk.

þannig 235 ;
kirkjumanna, Sk.

5) frá [ En brátt, er Jón var prestr orðinn, J)á kvongaðist hann, C.

0) hvárgi, 235.
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vetr ok tuttugu, þá tók hann sótt ú iilþíngi^ , ok andaðist

heiina í Skálaholti á drotlinsdegi iij.^ nonas Jxdií^ átta tigum
r

vetra eptir fall Olafs Tryggvasonur
;
þá var iiðit frá burð Krists

[þúsuud ára ok átta ligir^*. Eptir þat var vígðr til hiskupa

Gizurr, son Isleifs hiskups, at bæn allra landsnianna, þá er

Itann var fertugr at aidri, en þat var á dögum Gregorii páfa

hins sjaunda ineö því naíni, ok á döguni Oiafs konúngs Har-

aldsKonar, ij vetrum eptir undiát Isleifs hiskups. Gizurr fór

suðr tiIRóms ok heiddiþar vígslu, fyrirþví atLemmarus erki-

hiskup var missáttr við páfa, ok mátti liann firir því eigi vígslu

gefa. I)á sendi Gregorius páfi Gizur til erkibiskups þess, er

var á Saxlandi, í Magaðahorg, ok IJarðovigus hét; hann vígðl

Gizur til hiskups at hoðoröi páfa. þá tvá vetr, er í milli voru

andláts ísleifs hiskups ok útkvánui Gizurar hiskups, var luinn

annan hér á landi, en annan, enn næsta eptir er hann var

vígðr, var hann í Danmörk suman, en suman á Gautlandi, ok

kom út um sumarit hegat til lands; þá liafði iMarkús Skeggja-

son lögsögu. Gizurr hiskup liefir verit mestr höföíngi ok al-
r

göfgastr maðr á öllu Islandi, at því er sagði Ari prestr þor-

gilsson, at alþýðu virðmg hafl á fallit. Af ástsœld hans ok

fortölum Sæmundar prests, ok með umráðum Markús lögsögu-

manns, var þat í lög tekit, at allir menn á íslandi skyldu telja

fé sitt allt með svardögum, hvárt sem væri í löndum eða laus-

um aurum, ok gjalda tíund af, at þeim hœtti, sem síðan hefir

haldizt. Gizurr biskup lét lög leggja á þat, at stóll biskups

þess, er á íslandi væri, skyldi vera í Skálaholti, en áðr var

hvergi. Ilann lagði til stólsins Skálahollsland, ok mörg önnur

auðræði í löndum ok lausum aurum^.

7. J>á er almáttigr guð vildi heíja upp sinn þjónostu-

mann, enn helga Jón, á hærra pall kennimanuligrar tignar, en

áðr var hann, þá háðu Norðlendíngar Gi/.ur biskup, at hann

mundi vilja setja biskupsstól í Norðlendíngafjórðúngi
,

fyrir

því at þeir þóttust fjarlægir, en fjóröúngrinn sá fjöimennastr [ok

i) ok var fliittr heim af þínginii við sóttina, b. v. C.

2} þat cr einni nóttu fyrir octavam apostolorum Petri ok Pauli, b. v. C.

a) M. vetr ok iij vetr, C. epíir Húngrvöku timatali, en tugatalan (lxx)

hefir óvart faUið lU í afskriptinni. Einmitt sama rltvillan finnst á þess-

um stað í B í SUib.

4) sbr. Islendíngab. c. 10, sem hOfundrinn mun hafa haft fyrir sér.
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mestr, ok þyrfli þar fyr því mcsl biskupligrar yfirferðar, en

hennar var þar áðr sjaldnast kostr. Giznrr biskup bar þetta mál

iirir hina byggnustu nienn, ok sýndist þeim svá öllum samaa,

sem þat mvmdi ráð, at láta cptir þeim þessa baMi, mcst íirir

þá sök, at þat sýndist vera mikit uppliald guös kristni, ok lík-

ligt, at landit mundi vcrða skemrum l)iskuplaust, ef tveir væri

biskuparnir. J>at var nú síöan ráðs tekit , at Gizurr biskup

gaf meir en ijóröúnginn bisknpsdóms smstilþess, at biskups-

stóll skyldi vera í Norölendíngaíjórðúngi, svá sem Norðiend-

íngar báðn hann til. En til þessa vanda ok viröíngar, ok bisk-

upsdóms yfir Norölendíngafjórðúngi ok Norðlendíngum, þá kaus

Gizurr biskup Jón prest Ögmundarson, með samþykki alJra

læröra manna ok úlæröra í Noröicndíngafjóröúngi , ok þótt

hinn Iielgi Jón tcldist í fyrstunni mjök undan þessum vanda,

firir htiiætis sakir, þá lél liann þó at bæn Gizurar bisknps, ok

játast undir utanferð ok biskupsvíglu at taka, ef guð vill at

(þess auðni^ Nú voru [opt síöan stefnur áttar um þetta

mál, ok réöst þat af, at stóll Norðlendiugabiskups mnndi vera

settr norðr í Hjaitadal, á h's þeim er at Uólum heitir. þar

bjó viröuligr prestr, sá er [lilugi hét'- ; bann einn varð til þess

búinn af virðuligum mönnum í Norölendi'ngaíjórðúngi, at rísa

upp af sinni fööurleifð firir guðs [sakir ok nauösynja*'' heiiagr-

ar kirkju, því at áðr liöföu vcrit lángar þæfur höfðíngja í

milii, hverr upp skyldi rísa af sinni fööurleifö ok staðfestu, ok

varö engi tii búinn, nema sjá einn, ok má þat öllum mönnum
auösætt vera, at þetta gjörði hann firir [guðs] sakir ok mundi

þess væuta, seni fram nian hafa komít, at guð mnndi gefa

honum fagrar vistir í eilífri fuUsælu, sú-* er at réttu má kallast

föðurleifð góðra manna.

8. Ok á þesRu sumri þá ferr biskupsefni til skips með föru-

neyti því, er ætlað var lionum, ok Jjárlutum, ok hafði hann með
sér bréf ok innsigli Gi/.urar ])iskups, þau er vitni báru um
hans erendi. Ok er þeir voru búnir létu þeir í liaf, ok er

ekki sagt frá ferð þeirra, fyrr en þeir kvomu í Danmörk, ok

frá [ þat auðni, 235.

2) frá
I

Hilarius liut, ok nUigi uðru nafni, ok var Bjarnarson, C.

a) frú [ .skyld ok imuðsyn, C.

4) þannig 235; sá (sjáP), Sk.



urðu vel roiiiíara. Enn holgi .lón l)iskupsefni sótti þegar ú

fund Özurar orklbiskups, ok koni til þess slaöar, or erkibiskup

var staddr, ok luddr síö dags. Erkibiskup var at kirkju , at

aplansaunp:, ok or binn lielfii Jón biskupsei'ni kenir í kirkjuna,

þá var lokit mjök aptansaunginuni. Ilann nemr staðar fyrir

ulan kórinn, ok bofr upp aptansauuíT sinu nieð klorkuni sínum.

Erkibiskup hafði baunal kierkum síuum öllum , olinnn sem

ýngrum, al h'ta utar or kórjuuu, moöan tíðir væri súngnar, ok

lagt víti við, ef af því væri brugðit sem hanu bauð. En jafn-

skjótt som erkibiskup heyrði sauuginn ens helga Jóns, þá lítr

hann ntar eplir kirkjunni, ok vildi vita Iiverr sá maðr væri,

er slíka rödd hafði. En er lokit vur aplausaunginum, þá mæltu

klerkar erkibiskups við hann sjálfan: ,,hvat er nú, herra bisk-

up ! ha(i þér nú eigi sjálílr gengit á þau lög, sem þer settuð".

Erkibiskup svaraði: játi^ því, at þat ev satt sem þér segit,

en þó heih' mor þetta eigi íirir enga sök atbori/A, því at rödd

hefir borit firir oyru mér, þá er ek hefi eigi shka fyr heyrða,

ok heldi' má hún þikkja onglaröddum lík en manna". lléöan

af má þat marka, or fyr kómum vér orði á í sögunni, hversu

mjök rödd ens helga Jóns var Irá því sem ílestra manna

annarra, at vitra manna viröíngu. En er Jón hafði lokit apt-

ansaung sínum, þá gekk hann á fund erkibiskups [ok tók hann

við honum^ virðuliga, ok bauð honum til sín ok öUu föruneyti

lians. Ok er hinn helgi Jón liafði skamma stund verit með
erkil)iskupi, þábar hann upp firir erkibiskup erendi sín, ok sýndi

honumbréf ok innsigli Gizurar biskups, ok er þeir liöfðn nokk-

ura daga um þetta rædt með þeim öörum lærðum mönnum,

sem erkibiskup vildi þetta mál firir bera, ok er þetta var vand-

hga rannsakat, þá mælir erkibiskup við biskupsefni: ^^Svá kann-

ast mér til, hinn kærsti bróðir! sem þú munt flesta alia luti

til þess hafa, at þú sér til biskups fahinn, ok því trúi ek, at

sæli sé sá lýðr, er slíkan biskup má hafa yflr sér. En firir

sakir eins lutar, þess er þú hefir sagtmér: at þú hofir ij konur

áttar, þá þori ek eigi at vígja þik, án leyfi páfa ok vitorði hans

sjálfs. Nú firir þessa sök er þat vfirt ráö, at þú farir sem

skjótast máttu á fund páíá , ok vér munum rita með þér með

1) þannig 235; játti, Sk. og er það eyíir/k uiálýzka.

2) frá [ bætt víð eptir 235; vantar í Sk.
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voru iiinsigli, ok tjú páfanum þitt mál. Ok ef svá verðr, sem

vér viljum væuta, at hanu leyfi þer vígslu at taka, en oss at

gjöra, þá kom aptr til mín sem skjótast, ok mun ek þá með
fagnaði láta lúkast þitt erendi".

9. Eptir þetla ferr Jiinn helgi Jón biskupsefni til Róma-
borgar, ok er hann kemr þar, þá var vel tekit hans máli

af páfji. J)á var páfi, er hinn helgi Jón kom suðr, enn

helgi Paskal[is] , sá or annarr var með því nafni. Enn helgi

Jón berr upp* firir páfaun öll sín erendi, ok þar með sýnir

hann honum bréf erkibiskups ok innsigli þau, er tjáðu páfa

málavöxtu alla, er á luans máli voru, [ok erpáfi haföi séð ritið'^, þá

veitir hann þat þekkiliga, er hann var h'tilátliga beðinn , ok

vísar hinum helga [Jóni] biskupsefni á fuud Özurar erkibisk-

ups, ok ritar til hans með sínu innsigU, ok gefr honum leyfi

á at vígja hinn helga Jón lil biskups; ok er Jón hafði tekit

blezan af páfanum
,
þá ferr hann aptr á leið , ok kemr með

E E

smu förunauti á fund Ozurar erkibiskups. Ok er [hann] verðr

þess varr af bréfum páfa, þeim er hinn helgi Jón bar frá páfa

fundi, at lionum var fullt frelsi á gefit at vígja hann, þá verðr

erkibiskup forkunnliga feginn , ok þakkar almáttkum guði, er

honum skyldi þess auðit verða, at láta þat erendi ens helga

Jóns verða, sem menn mundu vilja, ok beið hann nú með
sjálfum erkibiskupi þeirrar stundar, er honum sýndist tiIfcIU

at vígja hann. Eptir þat kallar erkihiskup saman kennimenn

þá, sem við þyrftu at vera þetta embætti, ok at öllum lutum

Ulbúnum, þá vígir hann enn helga Jón til biskups á drottins-

degi, tveim nóttum firir tveggja postula messo Philippi ok Jacobi,

þat er þriðja halendas Maii. Eptir þat er hinn helgi Jón var

vígðr, þú dvaldist hann með erkibiskupi, ok þá af honum mörg
hjálpsamlig ráð, sjálfum sér tii nytsemdar ok því fólki, sem
hann var yíir settr. Enn helgi Jón var vígðr til biskups, eptir

13 hér þrýtr 235.

2) frá [ Ok svá vilja skyiiugir menn scgja, at Jón tœki tU orðs fyrir

páfanum: jjþá horfa mér margir hlutir þúngUga viÖ himna konvinginn í til-

gjíirðum niímim, ok bœgja mer frá biskupligu valdi : at þanu einn hlut

veit ek mik til hafa helzt, at verða eigi biskup, er ek hefi íUt ij konur".

Nú má af slíku marka, hversu guðlega hann muni hafa haldit hjúskapinn,

ei' hann vottuði slíku fyrir páfanum sjálfum. En er páfinn hefir séð bréf-

in ok yfirlesit, skilr hann, hverr maðr Jón mxmdi vera fyrir guði, C
I. B. U



þ-vi, sem m\ \ar fvá sagt, þá er haini liaíði fjóva vetr ens setia

tigar al aldri. I>at var á dugnm Paskalis pái'a ok á dögum

Noregs konúnga Eysteins ok Signrðar. En þá hafði Gixurr

liifeknp slýrt guðs kristni á íslandi jafnlenf^i sem ísleit'L' hiskup

faöir lians, en þat voru íjórir velr ok lutLugn.

10. [Jón ])iskup fór lU lii íshuuls á liinu næsta sumri

eptir, er hann haföi vígðr verit, ok varð vei reiðfara; ok l)rált

optir þat, er hann haföi land tekit, þá spurðisL liann úLkváma'

ok urðn því allir fognir góöir nieun, ok drií'u þegar llokkum

at fmna hann. Ilann tekr hvers manns máU jafnléLLliga , ok

sýnir þat í öUn, at elgi var hann enn ailuiga oröinn því hinu

helga lítilæti, er lunni liafði áör hanu va'ri vígör til hiskups,

lieldr liai'öi hann þat nú því gnægra, með öUum öörum mann-

kostum, sem uú var lionum vandara um , svá mjök scm liann

var npphafiðr af alnu'iLLkum guöi Lii niikiUar viröíngar. C)k

þegar liinn helgi Jón var húinn at fara frá ekipi, þá ferr liann

heim lil stólsins Lil Ihjhi, ok tók þegar at stýra vel ok fagr-

liga kriölni alniáLtigs guðs
,
þeirri sera Iiann var yfir settr, ok

sat hann þá heinui nm vcLrinn at stóli sínnni-. En at sumri,

þá rciö hann til alþíngis, ok í'undust þeir þar ok Gizurr hiskup

með miklnm faguaði, ok þá tjáöi Gizurr biskup mönnnm, liversu

mikit gott menn áttu þá gnöi at launa: þau fagnaðar Líöeudi,

sem þá voru orðin, er ij bisiuipar voru á huniinu
,

því at þat

hafði eigi orðit áðr, síðan er kristni kom á hmdit. Marga hiti

ræddu þeir sín á miUi l)iskuparju'r
, þá er nyLsamligir voru, ok

sömdu til með öðrnm læröum mönnnm, hver boð þeir skyldn

hjóða sínuni undirmönmim.

11, Á þessu snmri hóf Jón hiskup yfirför sína yfir ríki

sitt, ok tók at stýra guðs kristni meö mikilh stjórn; hirti hann

vánda menn , af því veldi er honum var gefit af guös luUtu,

en styrkti góða menn ok siöláta í mörgnm góöum hUnm. Enu

i) fra [ En
J)á cr Jún bisJiiip var búinn, fór liann á bra^it af fundi erkl-

l)i,skup.s, auögaðr meÖ pjOfuni ok st.yrktr luoð lieilsusanilig-um ráÖum. Hann

fúr fyrst til Noregs ok afíar sér þar kirkjuviöar, ok þetta hit sama sumar
r

fór liann út tU Islands ok varð vel rciÖfara, ok kcmr skip þat á Kyrar.

.Iþessi tíðindi spyrjast brátt um landit: útkoma Jóns biskups, C.

a) þat cr ok sagt, at frændr lians ok vinir letu Uytja kirkjuvið hans

frá skipi ok sunnan í Vínverjadali ; en Norðlendingar fara þángat eptir ok

drag-a svo heim tU Hóla, b. v. C.

L
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hclgi Jón hiskup hafði skamma stund at stóli setið at Hóhun, áðr

en hann let lcggja ofau lurkjii þá, er þar var. Sjá kirkja haföi

gjör verit næst þeirri , er Oxi IljaUason^ liafði gjöra látið.

l>at hyggja menn, at sú kirkja haíi mest gjör verit undir tró-

þaki á öhu ísiandi, er Oxi lét gera, ok lagði til þeirrar kirkju

mikil auöræöi ok lét hana húa innan vel ok vandUga ok þekja

hlýi alla. En sn kirkja hrann upp öll meö öUu skrúði sínu ok-

leyndum dómi guðs. Eun helgi Jón hiskup lét gera kirkju at

Uólum mikla ok virðuUga, sú er stendr þar í dag, ok heUr

hún þó verit hœöi þakit, ok margir hUir aðrir at gjörfir síðan.

Ena helgi Jón hiskup sparði ekki til þessar kirkjugjörðar
,

þat

er þá væri meiri guðs dýrð eu áðr, ok þctta hús væri sem

[fagrUgast gjurt ok húit'*. llann valdi þann maun til kirkju-

gjöröarinuar, er þá þótti einn hverr liagastr vera, sá hét pór-

oddr**, ok varhæði, at hinn helgi Jón sparði eigi at reiða hon-

um kaapit mikit ok gott, enda leysli hann ok sína sýshi vel

ok góðmanuUga. J>at er sagt frá þcssum mauni , at hann var
-

svá næmr, [atj þá er hann var í smíöinni, þáheyrði liann tU, er

prcsUíngum var kennd íðrótt sú, er grammaUca hcitir; en svú

loddi Imuum þat vel í eyrum af mikUuu næ.mlcik ok athuga,

at hann gjörðist cnn mesti íðróttamaðr í þesskonar námi.

l>á er Jón hafði skamma stuad hiskup verit, þá iét

hann setja skóla Iieima þar at staðnum, vcstr frá kirkjudyrum,

ok lét smíð[aj vcl ok vandliga, ok enn sér merld húsanna.

En til þess at stýra skólanum ok kenna þcim mönnum, er

þar scttist í, þá valdi haun eian ean hezta klcrk ok ean snjaU-

asta, af Gauthaidi ; hann hét GísU^ ok var Finnason. Tlana reiddi

hoaum mikit kaup til hvasstveggja, at keaaa presUíagnm ok at

veita slíkt apphald heilagri kristai aieö sjálfum hiskupi, sem

hann mátU sér við koma, í kcnníngum sínum ok formælum'"', ok

ávallt , er haan prédicaði .Urir fólkiau
,
þá lét haaa liggja hók

\) Jcssi Oxi mun hafa verið sonrHJaUa ]þórðai'sonar, or bjó að Hofi í

Hjaltaclal 1028 (Grett. s. cap. 70.). Iiessi kirkja mun því vera bygð um
1050, en nœr hún bvann, cr hvergi gctið. 2) at, C.

a) frá [ trúligast ok lánggicöligast smiðat, C
4) Gamlason, b. v. C. a) Gísl, C.

0) Hanii var mjuk lengi firir skólanum ok kencli marga vetr látínu, ok

var hinn mesti upphaldsmaðr guðs kristni með biskupi 1 sínum kenn-

íngum, b. V. C.
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firir sér, ok tók þar af slíkt er hann lalaði íirir fólkinu, ok gjörði

Ivann þetta mest af forftjá ok lítilæti, al þar hanu var úngr at

akh'i þótti þeim meira uni verl, er til lýddu, at þeir sæi þat,

at liann tók súiar kenníngar af helgnmhókuni, en ei^i af einii-

saman brjóstviti. En svá mikil gipt fylgði þó hans kenníngum,

at menninir, þeir er til lýddu, kómust við mjök ok tóku mikla

skipan ok góða nm silt ráö. En þat er hann kendi í orð-

nnum, þá sýndi lianu ])at í verkunum. Kenníngar hans voru

linar ok létthærar ulltnn góðum mönnum, en vitrum mönnum
þóttu vera skapHgar ok skemtiiigar; en vondum mönnum varð

ólti at mikíll ok sönn liirlíng. Um allar stórhútíöir þá var

þar fjöhiienni míkit, því at þannng var þá mikit erendi margra

manna, fyrst at Ivða líðimi , svá fagrliga sem þær voru fram

færðar, þar með boðorðuni bisknps ok kenníngum þeim hinum

dýrðligum, er þar var þá kostr at heyra, hvárt scm heldr

voru fra[m] fhittar af sjálfuni biskupi, eða þessum manni er

nú var frá sagt.

12. Skamma stund liafði enn helgi Jón biskup verit, áðr

hann tók at færa siðu manna ok háttu mjök í annat efni en

áðr hafði verit: gjöröist hirtíngasamr við ósiðamenn, en var

hlíðr okhægröllum góöum mönnum, en sýndi á sjálfum sérj at

alltþat, er luuin kenndi í oröiunim, þá í'ylldi hanu þat í verkunum.

iSýndist svá vitrum mönnnm, þeim er gjörst vissu hans ráð, at

hann yrði sjaldan afhuga því, er sjálfr drottinn mælti til sinna

'lærisveina: Lxtccat luw vestra coram hominihus^ ut videant opera

vestra bona el ijlorifícent patrem vestrnm^ qni in celis est. fessi

orð mada svá: ^Jýsi Ijós yöart firirmönnum, lil þcss atþeir sjái

góð verk yör ok dýrki þeir föður yðarn, þann er í himnum er".

Enn helgi .lón biskup lagði rikt við þat, sem síðan heíir haldizt

:

at menn skyldu sa'kja til tíða á helgnm dögnm eða á öðrnm

vaiulatíðum, en banö prestinnm at segja optliga þá luti, erþeir

þyrftu at vita. llann bauð mönunm at liafa hversdagliga háttn

sem kristnum mönnum sóniir, en þat er at sœkja [hvern dag,

síð ok snemma, kross eðakirkju* ok ílytja þar fram bænir sínar

með athnga. Hann hanð at menn skyldu hafa, hverr i sínu

herbergi, mark ens helga kross til gæzlu sjálfum sér, okþegar

i) frá [ helga kirkju hveni dag , síð eðr snemma, eðr kross, ef ei er

kh-kja tU, C.



36ns snga. BISKUPA SÖGUR 165

er maðriuii vaknaði
, þú skyldi hanii signa sik ok sýngja

fyst: credo ín deum^ ok segja svá Irú sína alinátUuun guði, ok

gán^^i svá síðan ailan tlaginn vápnaðr með inarki líeila^s kross,

því er hann merkti sik moð þegar er hann vaknaöi, eu taka aldreigi

svá mat eða svefn eða drykk, at maðr sigui sik eigi áðr. liann

bauð hverjuni manni at kunna j^ater noster ok credo in dcum^

ok minnast sjO sinnnm tíða sinna á hverjum degi, en sýngja

skyiduiiga livert kveid , áör hanu soí'naöi : crcdo in deuni [okj

2)ater noster, Ok at vér lúknm þessu máii í fám oröum, þá

íekk hann svá samit siön sinna uudirnianna á skömmu bragöi

með guðs l'uiltíngi, at heiiug kristni í JN'oröiendíngafjóröúngi

hefir aldreigi staðit með slílvum bióma, hvárki áör né síðan,

sem þá stóð, meðan fólkit var svá sa^It, at þeir liöfðu siíks

biskups stjórn yfir sér. [Hann bannaði ok meö öiiu aila úháttu

ok forneskju eða blótzskapi, gjörnmga eða galdra, ok reis í

móti því með öiiu aíli, ok því luifði eigi orðit af komil meö

öllu, meöan kristnin var nng. llann ijanuaöi ok alla hindrvitni,

þá er fornir menn höfðu tekit af túngikomum eða dægrum, eða

eigna daga heiöuum mönnum eða guðum, seni er at kaila

Óðins dag eða l»órs, ok aiia þá iuti aðra, er honum þóttu af

ilium rótuni rísa'

.

13. Leikr sá var niönnum liör[, ov j'ifagrligr er, al kveð-

astskyiduat: karijnaör at konu, eu kona at karimanni, klækiiigar

vísur ok iueöihgar ok óáheyriligar , en þat- lét liann af takast

ok baunaði meö öliu at gera. Mansaungs kvaiði eöa vísur

viidi iumu eigi luíyra kveðin ok eigi iáta ,kveöa, þó fékk [iumn]

því eigi meö öiíu af komit. fat er sagt í frá, at iuuin kom

á hijóð , at Kiængr þorsteiusson , sá er síöan varö biskup í

Skáiahoiti, en var þá prestimgr ok úngr at aldri, las bók þá

er kölhit er Ovidius cpisíolaruv}'-^ . í þeirri bók býr man-

saungr mikili, en hann bamiaði honum at lesa þessltonar bækr,

ok kallaði þó hverjum manni mundu* annt liöfugt at gæta shi

1) frá [ sleiípiv C hOr, en setr þat siðar.

2) frá L í þíinii tínia, er heldr var ófagr, at bera bottatiUdiíP)
,

þar

skylcli karlmaðr kveða at konu, ok svo kona at karlnianni, klækiligrar vísnr

ok ótilheyrihgar með inansaungs snciöíngi ok sámyröi. J)á forneskju, C.

3) þannig C ;
epistorum, Sk. ; de artey B.

4) mundi, Sk.
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við [líkamligri miiniit ok rángri ást', })ó at hann kveykti eigi

upp hug sinn til |>ess meðr ne einum siðum eða þesskoníir

kvæðum-. Ilann var ok iöinn at því, at sníða af mönnuni Ijóla

[löstu] ok svá íór liann kænliga með Jjví, at sá kom náliga

engi á haus fundj iit eigi fengi hanu á nokkuva Un^d lciðreUau

íirir sakir guðligrar ástar ok kostgiefi þeirrar, er hann lagöi á

hverjum mauni at hjálpa; ok cf hann lagöi mönnum harðar

skriptir á licndr íirir sakir mikiihi glæpa, en þeir gengi undir

vei ok lítilátliga, pá var skamt at bíða, áðr lielgasta hans brjóst,

þat er heiiagr andi liafði valit sér til hygöar: þá samharmaði

hann þeirra meinlíetum ok letti þá nokkut skriptununi, [ok þá

sOmu mcnn, ev hann hafði fyv bavöa firiv sakiv guöligvav áslav

ok umvandanar, þeim hinum sömu líknaði liann þá miskunsam-

Hga, er þeir voru viö skildir sína aunmarka-^ ; ok sá er alla siua

undirmenn eiskaði sem bræðr eða syni, þá fœddist liann af

engra manna onnmörkum eðavanhögum, en samfagnaði því, ev

öðrum gekk vel, enharmaöiþat allt, er annan veg varð. Hann

var maðr svá huggóör, at varla niálti hann sjá eöa vila þat

er mönnum var lil meins, en sváörr okmildrviö fátækamenn,

at varia haföi hans maki fengizt. llann var sannr faöir allra

fátækra manna; liuggaöi hanu ekkjur ok föðurlausa, ok engi

kom svú harmþrúnginn á hans fund, at cigi fengi á nokkurn

veg huggan af lians tilstilli. Svá var hann ástsæll viö allt

fólk, at engi vildi uáHga honum í móti gera, ok var þaL niciv

firir sakir guðligrar ástar, þeirrar er ailir menn unnu lionum,

j) frá [ líkams munað ok ránga ást, C.

i) Haim túU af hit forna tlagatal , ok sctti þat er mi cr haft; því at

hann bannaði þat mcð uHii, at cigna liciöniim goðuni cðr vondum vætíuin

tlægr eðr daga, svo sem var at kalla ^órsclag eðr Óðinsdag , ok aUa þá

hluti bannaði hann, cr honum þótti af uokkurum bhHskap cÖr forncskju cðr

hmdrvitni vcra. Jiessi guðs vinr Jón biskup var opt h\igsjiikr fyrir syndum

annara manna, ok bað þú blíðlcga til yíirbóta, því at hann vikli viðhjálpa

öUum cn Öngvan fyrirdæma, b. v. C.

4) frá [ Nú var svo hans brjóst, sem Iicr má hcyra, huggcösfuUt,

at hann mátti eigi hera þeirra kvöl, eðr stórlig mcinlæti sjá, cðr vita, ok

þó at hann sjálfr, eða prestr hans ineÖ honum, skyldu gefa ráðniug þeim

mönmim, er til lausnar kómu til hans fyrir afgjíírðir sínar víð guð,
J)á

YOru fá högg lostin, áðr hann baö hætta, C.
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en líkamligrar ru'zlu^ , ok ])ixv er liann brant sína fýsi í marga

slaðij cn gcrði guös vilja, oi' lianu fann l)at, at þal var eigi

allt eitt iirir sakir líkamligs eðlis
, þá Uiunaöi guð hoiunn þat

svá í hönd þegar, at hann okaöl undir hann alla hans undir-

mcnn í licilagri lýöni'-.

li. En heilagr Jólianucs lií'öi líf sitt cptir guöligri setu-

íngu ok góöra manna dæniurn ; var á lía'uum na'lr ok daga,

vakli mikit ok fastaöi laungnm, ok deyddi sik í mörgum lutum

til þess, at þá mætti iuuin mcira ávöxt gjalda guði cn áðr, af

þcim lutum öíhmi, er Imnum voru á hcndi rólgnir. ()k lil þess,

at hann mælli þá vcra frjálsari cu áör tíöir at veita eða for-

mæJi, cöa aðra luti þá fram at færa, cr guðs kristni væri mest

upphald at: þá vaidi hann mcnn til forráða íirir slaðinn með
scr, þá er firir skyklu sjá staöarius eign mcð huspreyju þeirri

göfugri, er hann hafði áðr átta-*. Einu aC þeim mönnum var

prcstr virðuligr, sá cr Ilánnindr Iiet Ijjarnarson , haun var aíi

Hildar nunnu ok einselukonu, scm enn man getið verða síðarr

í þessu máli. INæst liámtHulu \'ar at ráðuin prestr sá er íljaUi

hét, ok var-* frændi hiskups. Afleikmönuum var sá rnaðr með

i ráðtun, er var göfagr at æU, haun hétOni '' ok var son þor-

kels af Víðimýri. í>essir menn [öniuiðust mest þat er til stað-

arins kom, ok skipuðu mönnum til sýslu, sumum lil atnutníngar

við staðinn um þá hiti er [við þótti] þurfa. Sumir voru settir til

verknaöar*', sumir at þjóua Tála'knm mönuum, ok var biskup vandr

at því, at þat va>ri miskunsauiliga gjört ; snmir at taka viö gest-

1) SkOruliga iUitli hami íVaiu alli þá liliui , cv til biskupíiUgs embætUs

kómu, b. V. C.

2) þvi at hanu var, sem fyr var ságt, himi míltlasti í brjóstinu, í fé-

gjí)fiim hinn Örvasti, huggunarmaðr hrygsra, stoðarmaftr íátœkra, liknar-

mailr iðrondum, hirtíngarmaðr þurfundum ok misgjörunclum- Eu af þess-

um hluUmi öUum aílaði hann sér fyrir afsjálfum í^niði cilífra fagnaða nieð

hans helgum mönnum at cÍUfu, b. v. C,

a) er Vahlís het, b. v. C.

4) cun prestr, hann var, b. v. C
6) cllaiist af ætt J)orkeIs trefils (sbr, Jiaudn. 2. 4 5 Kgilss. cap. Sl) ; Ari C.

ð) frá [ hOfðu aðra menn at undir sör, þá er sumir önmiðust um eign

staÖarins eðr löjid, en sumir um vinnu'eðr aðra iðju á staðnum, sumir at

hirða verkfæri, cðr greiða fyrir um verkreiða til í'crða; sumir til atflutn-

inga til staðarins, C.
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um, því at á hverri liíUíð sóttu menn á fund biskupSj C. manna

eða stundum co, eða nokkuru lleiri, því at hinn heilagi Jón

hiskup hafði þat í formækim sínum, at honum þólti því at einu

til fuils , ef hverr maðr í liéraðinu , sa er föug hel'ði á, kaími

til sínj hit sjaldnasla, at \itja slaðarins at llóhim', á xij máu-

uðum, ok firir þá sök varð þar svá fjölmenut al skírdegi eða

páskum, at þar skorti þá eigi CCCC manna, allt saman , karlar

ok konur; ok þó at margir af þessum mönnum hefði vislir

með sér, þá voru hinir flciri, er á bisknps kosti voru , ok af

honum voru saddir bæði andligri fæzlu ok hkamhgri, ok styrktir

með hiskuphgri ble/.an fóru með fagnaði til sinna heimkynna.

Margir siðlátir menn réðust þáugat heim til staðarins ok gái'u

fé með sér, en sumir fæddu sik sjálfir, tii þess at lýða kenn-

íngum biskups ok tíðagjörð, ok gjörðn sér hús umhveriis

kirkjugarðinn.

Ileilagr Jón biskup tók marga menn til læríngar, ok

fékk til góða meistara at kenna þeim: GísUi Finnason, er fyr

gátum vér, at kenna grammaticam, en IVikinua prest, kapuhvu

sinn ok ástvin, at kenna saung eða versagjörð, því athannvar

ok hinn mesti lærdómsmaðr. þá var þat ekki luis náliga, at eigi

væri nokkut iðnat í, þat er til nytsemðar var; þatvar hinna eliri

manna háttr, at kenna hinum ýngrum, en hinir ýngri riluðu,

þá er náms varð í miUi. J>eir voru allir samþykkir, ok eigi

deildu þeir, ok engi öfundaði annan. Ok þegar er til var ríngt

tíða, þá kómu þeir þar allir ok fluttu fram tíöir síuar með
miklum athuga; var ekki at heyra í kórinn nema fagr saiuigr

ok heilakt bænahald. Ilinir ehri meim kunnu sér at vera vel

siðaðir, en smásveinar voru svá hirtir af meistörum sínum, at

þeir skyldu eigi treystast með gáleysi at fara. þessir keuni-

menn fæddust upp undir hendi Jóni biskupi: Kiængr, er fyr

var uefndr, er síðan varð biskup í vSkáUiholti ok prvddi þana

stað í sinni bókagjörð, ok þar var iumn um daga Ketils Ijisk-

ups ok svá Bjarnar biskups, vinsæll við alla góöa menn
;

þar

varok lærðr Vilmundr, hinn fyrstiábóti at þíngcyrum, ok IJreinn

ábóti. j>ar var ok lærör Björn biskup, sá er hinu þriði var

biskup at llóhim. jVlargir voru þar virðuligir kennimenn aðrir

upp fæddir ok lærðir, þó at vér nefnim þá eigi.

i) ok hclgra dóma, b. v. C.

r
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15. Margir liitir urðu þeir í biskupsdómi licilags Jóns

biskups, cr mikiis voru [veröir] ok slórum jarlcgnum sættu, þó

at menn bæri eigi traust á þal, at kalla þat jartegnir, mcðan binn

hcilagi Jón biskup liföi, því at svá býðr heilug rilníng: ne

laudaveris homincm in vita siia] þat raælir svá: ^^eigi skaltu lofa

mann í lífi sínu"
;
því er svá boöit, at þat kann veröa, at maðr-

inn fellir ofmjök eyrun til mannalofsins , ok þverrir þat þá

nokkut vcrðleik hans í guðs augliti; heldr kom hcr hitt fram,

scm sú en sama ritníng segir : lauda post rnortem prœdica se-

cururn^ ^Joíaðu hanu cptir dauöann, ok boða liann öruggan \ INú

er leyft at boða hans dýrð ok fagna öruggum hans vcrðleikum

íirir almáttkum guði*.

Sá atburðr er sagðr frá hinum heilaga Jóni biskupi,

at maðr kom til fundar við hann ok bað hann af ást mikiUi

miðla sér helgan dóm af bcinum hins heilaga Martcins bisk-

up[s], cn hann nennti eigi at synja honum ok leitaði til beins-

ius ok hafði í höndum. Uonum þótti mikit firir at bera járn

á svá heilags manns [bcin]. Síðan skrýddist hann til messu,

ok er komit var at lágasaungum, þá tók hann þetta hcilaga

bein ok lagði á altarit uudir corporalia, hjá kalckinum, ok saung

síðan messuna, þar til cr lokit var. En eptir messuna, áðr

ijann færi af messuklæðunum, þá leilaði hann til beinsins ok

hafði þatþá sproltið í sundr í tvá luti; ok erhinn heiiagi Jón bisk-

up sá þat, varð hann forkunnliga fcginn ok gjörði guöi þakkir ok

hinum hcilaga Martiuo biskupi. Síöan miölaði hann hinn minna

lutiini þeim er beöit haföi, cn hann varðveitti viröuliga cnu

meira eptir at staðnuni. Margir menn kómu þeir á fund hins

heiiaga Jóns biskups, cr höfðu ýmisligar sútir eða sjúkleika, ok

fcngu skjóta bót sinna meina eptir hans yfirsaungva ok heilaga

blczan.

Maðr hét þórir, hann var hcimamaðr hins hcilaga Jóns

biskups ok gætti sauöa at slaönum. llann var úngr maðr,

frár okhcldr gálauss, gætti h'tt orða sinna ok fylgöi lítt tíðum,

þó al hann væri heima sladdr, en hinn hclgi Jón biskup ræddi

um við hanu, at hann skyldi bctr gera, því at honuni þótti

miklu máli skipta uni alla sína hcimamenn, at þeir væri vel

i) sbr. J>orl. s. cap. 8. ; liér og viÖar má sjá, at sá sem fyr hefir ritað

hefir ])ekkt sögu hins.
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siðaðir, ok hefði tíðir jafnan er l)eir vorii heima sladdir ok eigi

gleplist í þv'í nuuðsynjasýslnr, en hisknp hafði þó eyfvit^ at sök

lun þenna niann. J>at var einn hátíðar aptan, þá er hinn heilagi

Jón biskup var at aptansaung, ok alHr siölátir menn voru til

farnir tíðum at lýða, þá vav þessi maðr þórir inni, eptir sinni

úvenju, ok sló ser þá í leik ok gh'mur meö úngmenni. Sagt

var honum at tíöir voru úti, ok gaf hann at því engan gaum.

Ilann tók þá ok á ser hráöliga hefiu], firir þat er hann braut boð-

orðbiskups, ok féll hann í leikinum, ok túngan sú en sama, er

hann vilcii jafnanh'ttgæla, varð í millum tanna honum ok skeind-

ist hann ógurliga, J>ar naíst kom blústr mikill í túnguna, meðr

niiklum verk, ok gjörði hana svá stirða ok þrútna, at hann

mátti ekki mæla; honum kom þá í hug, hversu hann hafði

háttað sér ok lýðt eigi boðorðum biskups, ok iðrast þess mjök,

ferr þegar til biskups ok bað sér líknar með bendíngu. En

hinn helgi Jón biskup, guös*^ maðr, samharmar þegar þessa

manns mein ok vesöld , ok tók með sinni hendi ok strauk

lúnguna hans, ok gerði hann meö sínum bænum á fám dög-

um heilan, sem hann hefði aldregi firir þessu meini vorðit.

IG. Maör hét Sveinn ok var l>ursteinssön, liann varö svá

ögurliga Icikinn af djöfii, at hann kastaöi náliga kristninni ok

gleymdi því öllu siölæti, er kristnir menn eigu at hafa, en þat

varð með því móti, at hann ærðist at skrímsli nokkuru: lion-

uni sýudist þat vera kona helxti væn, en hon fékk svá æröan

hann, at hann vildi ekki við aðra menn eiga, fór jafuan sem

hugsi veri, en gáöi einskis þess er hann þyrfti. Enafmiskun

almáttigs guðs, er engan sinna manna vill ílrirfarast láLa, heldr

vill hann öllum við hjálpa, þá var þessi maðr tekinn ok íluttr

á fund hins heilaga Jóns biskups
;
þetta var þann tíma, er, hann

var nýkominn til staöarins. Oinn sæli Jón biskup tekr við

honum vel ok l)líöliga, Iciöir bann meö sér í kirkju ok byrgir

fiíðan kirkjudyrnar. IJann tók þá at frétta Ijann at vandliga

um allan saman atbiu'ðirni, ok eggjaði hann á fast til iöranar

eptir þat. En með lieiiugum hans áminníngum, þá tók þessi

enn úngi maðr at komast viö mjök ok segir síðan hinum heíga

Jóni hiskupi tállausiiga allansaman atburðinn, frá öllum svikum

1) sbr. cap. 20 og víðar,

2) guðr, Sk.
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ok uinsíUiim djöfalsins, þeim er hann hafði orðit í vaíiðr.

En er hinn helgi Jón hiskup sá sanna iðran með lionunij þá

varð hann svá feginn, at hann felldi lár, at hann skyldi mcga,

sem góðr hirðir, koma þessum sauð aptr lil drottinlig[r]ar hjarðar

;

lók eptir þat at hjóða honnm skriptir með heiJögnm hænuni ok

áminníngum, ok hauð honum þat fyrst allra luta, at Lil skemðar

ok svívirðíngar djöflinnm skyldi hann úlatrvera at segja hverj-

um manni þcnna aihurö
,
þeim er heyra vildi; svá gerði hann

ok þat, ok mælti sér þat kaup af presti hverjuni, þeim er hann

sagði athurðinn , ,at þá er prestrinn spuröi andlát hans skyldi

hann sýngja honum sálumessn; ok eptir þetta gengu þeir út

or kirkju ok var þá svá mikil skipun á vorðin um ráð Sveins,

at sá, er lifaí haföi þartil leiðíligu lííi, hæði ser ok öörum, en

nú var hann héðan í frá hlíðr ok þekkr við hvern mann , ok

gætti sín vel, ok þakkaði, meðan hann lifði, heilsu sína almáttk-

um guði ok hinum helga Jóni hiskupi.

17. þá er hinn helgi Jón hafði skamma stund at stóli

setið, þá gerði mönnum ráð sitt óhaigt, gnúði á hallær[i] mikit

[ok] veðrálta köld, svá at jörð var ekki ígróðra at várðíngi. liinn

helgi Jón biskup fór til várþíngs þess er var at þíngeyrmn,

ok er hann kom þar, þá heitr hann til árs, við samþykki aHra

manna, at þar skyldi reisa kirkju ok baí, ok skyldu aHir þar

til leggja, þar til er sá staðr yrði efldr. Eptir heit þetta lagði

liinn helgi Jón hiskup af ser skikkju sína, ok markaöi sjálfr

grundvöll undir kirkjuna, en svá snerist skjólt ráð manna áleiðis,

at á þeirri sömu viku voru í hrottu isar þeir allir, er þetla

hallæri hafði af staðit at miklum luta, svá at hvergi varð vart

við, en jörðin skipaðist svá skjótt vlð til gróðrar, at á þcirri

sömu viku voru sauðgrös nær ærin.

Sá lutr lá á staðnum at llóhmi, at þat var bás einn

sá í fjósi, er eigi lýddi naut á at hinda, því at hvert lá dautt

um morguninn , er um aptanínn var á bundit. fat var eitt-

hvert haust, at hinn helgi Jón biskup gekk tii [meðr ráðs-

manni' at ætla naut til lífs
,
þau er heima þar skyldu vera at

staðnum; ok er þeir höfðu til ætlat, þá segir nautamaðr þeim

deili á, at eigi mundu nautin svá mörg rúm hafa, með því at

fi'd [ þanniíj li; forráðamanni, Sk., og tvö strik yfir for, liklega til

merkis lun að misriíað sé.
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básinn einn var ónýlr. JJiskup kvað svá vera skyldu , sem

hann kvað á ok ætiaði lil, ok kvað svá skyldu binda á þann

báSj sem á aðra, ok svá var gjört; en nm morguninn optir,

er til ijóss var komitj þá lá kýr á bási [mm sama ok var dauö.

J>at var sagt biskupi, ok baö bann binda þán^nit naut annat ok

hit þriöja, ok dó þau. l»á mælti nautamaör viö biskup :
^
jnersu

iengi skal svá framfaraj sem nú er?" Biskup svarar : ,^svá skal

á meöan nautin nokkur cru til, ef guö vill at staðr sjá eyöisl

fyrir þessar sakir". Eptir þetta lét af, ok sigraöi Jón biskup

svá þetta úfrelsi með sinni trú ok staöfesti.

l>at var enn eittbvert vár, at váraöi svá seinl, at jörö

var lítt ígróðra at fardögum; þá reiö hinn helgi Jóii biskup

til alþíngis ok bet þar til árbótar mönnum Jóns messu ))ap-

tista, ok er hann haföi firir skilt heitinu ok þat var fest, þá

mæiti hann þessum orðum á eptir: „þat vilda ek, at guö gæft

oss nú þegar döggina!" ok lýstist þat í því, at hann var mjök

bráöiátr maör. Sumarit haföi verit þurknsamt áör, svá at eigi

haföi getið döggvar, ok voru íirir því grösin nœr engi. Ok þá

er hinn helgi Jón biskup liét, þá var svá þunnt veðr ok reint,

at hvergi sá ský á himni. En þá er hann hóí upp gloria in

excelsis þann dag í messu, þá kom regn svá mikil af bimni,

at mönnum þótti iilvært úti íirir válvlðris sökum. I>aðan í

fráiim sumarit voru döggvar nm nætr en sólskin um daga, ok

gckk því nokkura stund; grasvöxtr varö þat sumar til meðal-

lags. l^essi hinn beilagi Jón biskup var prýddr af guði í

mörgum merkiliguni lirirburðum ok fögrum vitrunum, ok var

þat eigi allkynlikt, at honum væri margir merkiligir lutir i svefn-

inum sýndir, því at liann haföi eigi meira svefninn en hann

mátti minnstan nýta, en bugrinn var jafnan, áðr hann sofn-

aöi ok þegar haiui vaknaði, á guös þjónostu ok heilugu bæna-

haldi^

18. l>at bar íirir liann á þeirri sönni nótt, sem andaöist

suðr í Skálabolti þorkell prestr, fóstbróöir- hans , ok Trandill

hét öðru nafni; hami var hinn virðuligsti kennimaðr. ]>at var

eptir náttsaung, þar binn lielgi Jón biskup var kominn í livílu,

ok jamskjótt, sem hann lineigði sik at hægendi, rann þegar

i) þenna kap. v. i C.

a) fóstri Jóns biskups frú dauöa föður h., C.
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liöfgi í'i liann , ok þótli lionum sem maðr gengi inn , sá er

hann kendi eigi, ok nænii staö í miðju herberginu. Honum
þótti, sem sá maðr væri spurðr al' þeim mönnum , sem við

voru, ef hann segði nokkut nýrra tíðenda, en hann sagði:

,J)orlcel helgan". Eigi mælti hann fleira. IJiskup vaknaði, ok

spratt upp þegar ok kallaði á llikinna erkiprest sinn, ok niælli

við liann : ^^rís upp, þú hróðir! ok förum til kirkju ok lofum

almáttkan guð, því at þorkell prestr, hróðir okkarr, er nú hðinn

af þessu lííi , ok skuluni vit m'i fela önd hans alniáttkum guði

á hendi". Spurt höfðu þeir, at hann var sjúkr. {íeir fóru þá

til kirkju ok heldu sáiulíðiun, ok þá segir hann prestiiumi

Rikinna, hvat firir hann hafði horit.

19. Á hinu \ij. ári hiskupsdóms hins heilaga Jóns hisk-

ups m-öu mörg stór tíöendi: þá andaðist Gizurr biskup í Skálá-

tuilti, þrim tugum uóttum síðarr eu porlákr Ruuólfsson tæki

biskupsvígslu, þat var á þriðja dag viku v. kal. Junii. J>orIákr

var kosinn til biskups, at hæn Gizurar biskups, einu sumri fyr

en Gizurr biskup andaðist. Gizurr var biskup xxx ok vi vetr.

t>á var liöit frá burö Krists CO. C. xviij^ [ár]. Á því ári enu

sama andaðist Paskalis papa, Raldvini Jórsala konúngr, Arn-

aldus patriarcha í Hierusalem, Kirjalax Girkja [konúngr], Phihpp-

us Svíakonúngr. I^á var liðit frá falli Ólafs konúngs Tryggva-

sonar C. ok xviij- vetr.

Eitthvert sinn
,
þá er heilagr Jón biskup hafði til svefns

lagzt einhverja nótt, þá bar firir hann sýn. Ilann þóttist

staddr vera á bæn sinni firir einima miklum róöukrossi, ok

þvínæst þótti honum iíkneskit á krossinum hneigjast at sér ok

mæla nokkur orð í eyra sér, ok vitum vér eigi hver þau voru.

þessa sýn sagði hann Rikinna prest[i], ok var engi sá er ráða

kynni. En hinn næsta dag eptir, þá komu á fund heilags Jóns

biskups þeir raenn, er þá voru nýkomuír af hafi, ok færðu

houum bók eina. Á þeirri bók var sá atburðr ritaðr, er á

þessu landi var þá mjök ókunnr: sagt frá því, er Gyðíngar

i) M. c. IX, C, fyrir nicxi, sem eptir Húngrvöku er dauða ár Gizurar.

Sama ritviUan (ix fyrir xi) finnst í Ð á þcssuin stað í Sthb.

a) xiij, C. ritviUa fyrir xviij ; C telr ætíð rótt fra faUi Ólafs Tryggva-

sonar, en frá Krists fœöíng seni Húngrvaka. B lieíir hér Uka ritviUu (xiiij

fyrir xviij).
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pínílu líkneskju vúrs herra Jesú Kristi', eptir þeim liætti, scni

þeir liöi'ðu íyr píndau drottinn várn Jesum Kristum
;
þoir burðu

líkneskit með svipum ok spýttu á þat ok gáfu því hálsliögg;

eptir þat krossfestu þeir þat, ok gengu síðan firir krossinn ok

skelktu^ allikueskinu, epUr Uæmum hinna fyrri Gyðínga. Eptir

þat tóku þeir spjót og lögöu grimmliga í síðu h'kneskinu. pd

varð dásamligr atburÖr ok fáheyrðr: vatn nieð blóði Ijóp or síðu

h'kneskinu , ok af því blóöi ok vatni fengu margir sjúkir menn

heilsu. Ok er Gyðíngar sá þenna atl)urð aUan jamnsaman,

þú gerðu þeir iðran af öllu lijarta ok sncrust tii guðs. Ok or

htíilagr Jón biskup ok llikini prestr höfðu lesit þenna atburö,

þá mælli preslrinn viö biskup brosímúi : ^^se her nú, faðir, draum

þann, er drottinn sýndi þer í nótt." [Síðan lofuðu þeir báöir

drottinn Jesum Kristum-^

20. Nú er yfir farit nokkut um þær jartegnir, er vérhöfum

lieyrt sagðar eöa seð ritaðar af lífi liins heilaga Jóns biskups,

þótt menn sæi viö, at honum lifauda, at kalla þat berar jartegnir,

en þó þótti öllum mikils um vert, þeim er gjörla k.unnu at sjá,

um shka luti ok marga aðra, þá er ahuáltigr guð gjöröi firir

þenna sinn ástvin. Kn þó þótti um þat hvergi minna vert,

hversu clýröliga hann hélt staöinn ok kennimenn þá, er með

honum voru, ok hversu jafnlyndr lianu var i öllum góöum

lutum. Hit sama var ávallt h'tilæti luuis, ok hin sama ástúð við

fóhiit ok almáttkan guð fyrst at upphafi. llit sama var hans

huggæöi, svá at hann mátti ekki vetta aumt sjá. Hanu fastaöi

löngum, ok \akti náliga nætr ok daga ok baðstfirir, en hafðist

jafnan nokkut þatat, er nytsamlikt var, ok hval sem hann gjörði

þá voru hans varrar aldri kyrrar frá lofi almáttigs guðs*.

21. En er sú tíð var komin, cr ahuáttigr guð viidi eilífliga

ömbuna hinum helga Jóni biskupi þat starf ok erfiði mcð mikl-

um meinlætum, cr liann haföi firir guðs sakir borit, þátókliinn

helgi Jón biskup sótt, ok meðr þeirri sömu sótt leið hann af

þessu h'fi. Sottin var ekki áköf, ok mátti hann eptir því ölium

lutum skipa ok hugsa, sem hann vildi; ok er hann lá í þessi

sólt ok var enn eigi oliaðr, þá kom til hans eian aflærisvein-

i) á krossi í borg þcini er Bericlio (rutt. Beryiho) lieitir, b, v. C,

i) skekUu, Sk.

3) frú [ ^^Satt er" scíjir biskup, ,(0k lofuin giið", C.

4) sbr. ^orl, s. cap. 12.
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\\m [lians]', rilari góðrok viiisæll maöi'j prestr atvígslu, [hann hét

líorvarðr oi; kalhiðr I\iiapj)i, or Knappadal- ; haun iiafði ineð sór

hók, er liann hafði ritað ok gjörva prosti eiuum, þeimerþaðau

var lángt í brutfc, ok liaföi sá heðit hann mjök til at gera bókina,

ok höfðu þeir á þat sæxt síu í milium, at biskup skyUli viröa

l)ókinaj ok skyldi prestrinu eplir því kaupa. liiskup varð fegiun

prestinum ok muíUi viö lumn hlíöhga: ^^gakkatmer, soumimil

ok kyss föður þinn friðar koss, áðr en ek öndumst, sem aðrir

bræðr þmir." Síðan gekk prestriun at houum ok kysli liaun.

Kptir þat sýnir hanu honuni hókina, ok segir á hvat þeir höföu

sæzt um verðit sni í millum, ok hað hanu virða hókiua. En

hiskup hyggr at hókiuni ok lofaði mjök ok mælti síðau : ,^góð

cr þessi bók ok vel rituð , en eigi nian bonuni verða auðit

hókariunar; annarr nokkurr man heunar njóta skolu." Prestriun

svarar: ^/u*ir hví, fuðir? lcgg þú á verðitj en hann mangjarna

kaupa eptir því, því at hanii baö mik mjök, at ek skylda honum

slíka bók gjöra." Biskup svarar: ^Jiat nu'i ek gjöra," segir

hann, ,^ef þú vill, at virða hókiua, en eigi þarf þess, firir því

at sá hinn sami prestr, er þú hefir bókina ætlaö, er nú andaör^".

fess var í millum nokkur ríö, ok þess, er spuröist andlát þess

hins sama prests, ok haí'ði hann þá andaðr verit, er biskup

sagði audiút hans. Ölium mönnum þótli uu'kils um vert, er

binn heilagi Jón biskup mátti slíka luti vita, þar er hann var

þossu livergi í nánd.

22. Nú tók þó mjök at líða at biuum belga Jóni hiskupi

;

eu þó at máttrinn þyrri mjök, þá bélt hann þó jamnau sínu

bænahaldi. [Eptir þaf^ let hann olea sik, ok 'voru þar við

staddir allir þcir lærðir meun, sem á staðnum \oru, ok aðrir

bans hugðumenu. Ilaföi haun ok þá áðr þaunug til skipat,

sem honum þótti vamligast. Eptir þat lét hann gefa sér corpíís

dominí\ ok er baun liafði því hergt, þá saung bann fyrst com-

mnnio þessa: Itefecíí dom ine pane celesíiad vilam qnestimus niitria-

mur eternam, Eptir þat hóf hann upp sáhn þenna: Benedicam

dominum in omni íemporc^ semper latis ejns in ore meo, fessi

orð þýöastsvá: ^jofaman ek drollinn á liverri tíð, okjamnansé

i) ^jhans" h. v. C, 2) íríi [ er ^orvahlr liot af Knappstöðuiii, C
3) Kngi maðr vissi þetta annarr en bÍBkvip, h. v. C. .

4) fva [ nieðan liana mátti mæla; ok or hann sá sitt andlát nálgast, C,



176 BÍSKUPA SÖGUR. Jdiis saga.

lof hans í muniii nn'nuin. (Jk ])ii er li;inn liaí'ði þenna psálm

í munni, ok enn rærðist túngan til þessa hinna heilugu orða,

þá skildist hans liin heilaga önd við sinn h'kania, ok var þá

borin af guðs enghmi til þeirra faguaða^ er henni voru firir-

búnir af almáttkum guði, ok man liann þar lofa almáttkau guð

at eilífu með öðrum helgum mönnum, svá seui hann luifði

íirirheitið í psálminuni
,
þeim er hann saung síðasL En hinn

iieilagi Jón biskup leið af heimi þessum til eihfra fagnaða á

laugardegi, ix. kal. Maii; þá var liðit frá l)urö Krists CD. C.

XXT.^ vetr. Ilann var vígðr til biskups þá er hanu hafði fjóra

vetr hins sétta tigar, en hann sat í biskupsdómi sínum XV

vetr. Ok þá er hann hafði alls lifat í þessum heimi LX vetra

ok IX vetr, þá andaðist hann í góðri elli. I»at var á dögum

Calixti papa-, er annarr var með því nafni. f>at var ok á dögum

Noregs konúnga Eysteins ok Sigurðar, en þá var andaðr Olafr

konúngr bróðir þeirra. I>ú vurbiskup í Skálaholti porlákr biskup

Runólfsson.

Lærðir menn
,

þeir sem við voru staddir, bjoggu um lík

hins heilaga Jóns hiskups vci ok rækiliga-'' ; ok er þar var

komit, er líkit var skrýtt ok húit lil graptar ok súnginn hk-

saungr, framan til þess, er út skyldi bera, þá gengu tii af lærð-

um mönnum þeir er bera skyldu, ok tóku undir bararnar ok

vildu uppheíja. fá brá því við, er öllum mönnum þótti mikils

um vert, þeir er við voru: líkit varð svá þúngt, at þeir máttu

engan veg hræra, er til voru settir út at bera. fetta fékk öll-

um mikillar áhyggjLi , ok ræddu sín á miilum
,

hverju gegna

mundi. fá tekr til orða vel ok hyggiliga einn af klerkum ok

segir svá: ^^várrar vanhyggju man at gjalda um þenna atburð,

i) M. c ok xiiij bæði B og C, eptir taU Hiingrvökii.

a) Calixtus n. var páfi 1119—1124; Ólafr konúngr andaðist 1116.

a) ok skrýddu liann biskups skrúða. En er kistu skyldi gjöra at

líkinu, |)á var at þeirri smið klerkr sá cr T3randr höt ok var Bcrgþórsson.

Hann skcindist mjök í hendi , svo at náliga var af fingrinn; ok eptir þat

lætr hann binda uni lerepti einu, því at blœddi mjök, sem vou var at, en

þó let hann ei af smíðinni, fyr en kistan var fuUgjÖr. Eptir þat skrýddi

hann lik biskups með öðrum kennimunnum, ok starfaði þar at mcö mikiUi

vandvii-ki. lin iij nóttum síðar, þá var til handarinnar loyst, ok var þá
sárit gróit. En þat þótti mönnum líkast, þar sem sárit hafði verit, sem

rauðr þráðr lœgi eptir, ok lofuðu allir guÖ, þeir eð þessa jarteikn sá, b. v. C.
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ok munum \ér hafa gert nokkum lut óvirðuliga í várri þjónostu

biskup várn. Leitið nú eptir vandliga, hvárt hann hafi þá
í^iti alla í skrúðinu , sem hæfa ok til heyra hans vígslu/' f>á

^ívr um leitað, ok rannsakaðist svá til, at þeir höfðu eigi dregit

hönd hinum heilaga Jóni biskupi fíngrgull hans'. f>eir tóku

þá guliit ok drógu á hönd honum, ok eptir þat gengu til hinir

sömu menn, sem fyrr, ok tóku þá upp líkit léttliga ok báru til

graptar. Líkami hins heilaga Jóns biskups var jarðaðr utan

kirkju , firir sunnan saunghúsit ok gjört yfir hválf. þar lágu

bein hans Lxxx vetra ok nokkuru minnr, þar tii er guð birti

hans dýrð með fögrum jartegnum, ok heilagr dómr hans var

or jörðu tekinn. f)á lét virðuligr herra Brandr biskup taka

upp helgan dóminn, ok færa í kirkju inn, ok búa um virðuliga

með mikilli dýrð , til lofs drottni várum Jesu Kristo. Sá láti

sér sóma, firir verðleika þessa hins heilaga síns ástvinar ok

bænir, at firra- oss vandrœðum ok háskasamligum lutum, en

þá er vér h'ðum af þessum heimi, samtengi hann várar sáUir

sínum völdum mönnum-*.-

23. f>á er hðnir voru frá andláti hins heilaga Jóns biskups

Lxx vetra ok vij-* vetr, þá lét viröuligr höfðíngi Brandr biskup,

sá er hinn fjórði var biskup at Ilóluni, þvá bein liins heilaga

Jóns biskups ok lét gjöra at nýja kistu ok búa um vandliga.

líaus hins heilaga Jóns biskups lét hann þvá einn saman í reinu

vatni, ok lét varðveita þat vatnið vandhga. Hann lét ok [á sömu

tíð^ þvá bein Bjarnar biskups ok gjöra þar at nýju kistu. Síðan

lét hann setja báðar kisturnar undir eitt hválf, en moka eigi

moldu á. Bein hins heilaga Jóns biskups voru þessu sinni or

jörðu tekin á xix. degi kalend, Januarii^,

i) ok lá þat þar á paUitiuin, b. v. C.

2} friða þctta land, styðja ok styrkja þessa kristni, er þessi bisk'up

bóf með sinni biskups tign, ok prýddi ok helgaði með sími lífi ; ok hann

firri, 0. s. frv., C.

a) ^etta veiti oss ahnáttigr guð, sá er lifir ok rikir einn guð i þrenn-

ingu per oninia secula seciilorum, Aincn* b. v. C. ^ar næst hefir C sög-

una um ráöskonuJóns biskups, xim PIilcli nunnu, 0. s. frv. (sjá Viðbæti).

*) viij, C (rángt). 5) frá [ annan daginn eptir, C.

e) þat var iij nóttum eptir Magnús messu ok Luciæ (þ. e. IG. Des.

eða xvij. kal. Jan., sbr. sögu Gunnlaugs, því Magnúsm. ok Luc. cr 13,

Dec. en xix. kal. Jan. er 14. Dec); þá haföi Brandr biskup ráöit fyrir

Húlastaö xxxvetrtáað vera xxxv, 1163— U9S), b. v. C.

L B. 12
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Á þeirri sömu tíð var maer ein úng at íildri, sú er Iljálm-

gerðr hét. Hún tók sjnkleika lengi, ok af miklu svefnleysi þá

tók hon augnaverk mikinn á so-gurl ofan. J>á var tekið vatnið

þetta hit sama, sem höfutbeinin heilags Jóns biskups iiöfðu

vcrit þvegin í, at ráði Brands hiskups, ok dreypt á augu meyj-

unni iij aptna ok ilj nœtr, er næstar voru; þá svaf hon sætliga,

ok varð á skömmu bragði alheil þessa meins.

24. Á öðru ári, á öndurðnm vetri , tók mær sú hœttligt

mein, er Arnríðr hét. þat var með því nióti, at lion kendi

firir brjósti sér ok at síðunni út öðrum megmri sárligra verkja

ok mikilla óhœgenda. Ilenni féll meinil svá nær, at alkmi

mönnum þótti hon at hana komin. þat fylgði ok, at ódaunan

gekk svá mikit af henni, at menn þótlust varla mega nýta at

sitja yfir henni. Eigi mátti hon sofa né matast. Faðir hennar

var sorgmóðr af hennar vanheilsu. Ok er honum þótti lion

vera mjök frani komin, þá tekr hann hana upp í faðm sér hóg-

liga, ok vildi vita, ef hann mætti nokkut kenna undir höndun-

um, hvernug meininu væri farit, því at hann var læknir góðr.

Ok er hann þreifar um hana, kennir hann fyrir ofan naíla,

við rifm öðrum megum, at þar var sullr niikill ok ógurhgr*,

ok þá tekr hann til orða: .,Ef fénaðr nokkurr heföi slíka sótt,

þá munda ek skera til, en nú þori ek þat eigi firir guði".

Eptir þat hét hann á lúun lieilaga Jón hiskup til árnaðarorðs

við ahuáttkan guð, at h'ita gjöra kerti, þat er væri jafnhátl

meyjunni, ok annat þat, er tæki um hana. |>an kerti skyldu

brenna í kirkju atllólum at ártíðardegi Jóns biskups. llann hét

ok hænahaldi ok kona hans, at sýngja fimtigum sinna j^a/cr noster

ök Maríuvers með, ok þegar, er heitiö var fest, þá sofnaði

mærin ok svaf tii morgins. Eptir þat tóku þeir, er yfir henni

sátu, ok dreiptu vatni því í mjólk, er hein liins heilaga Jóns

biskups höfðu verit þvegin í, ok létu meyna drekka allt stiman.

Ok jafnskjótt, seiu hon hafði bergt, þá gaus upp or lienni

spýja mikil með mikilii fýiu. Eptir þat lá iion kyr til aptans^,

þá tekr faðir liennar ok þreifar um hana öðru sinni, ok kennir

hann, at þá var suilrinn sprúnginn ok [þrotinn laupiun í sundr

í þrjár hellur'^ En er iij nætr voru liðnar, frá því er heitið

i) ok tók hanii upp fyrir brjóst lienni, ok Jiann var átaks sem þóli,

l, V. C. í1 þá, b. V. Sk. a) frá [ ok hlawpinn suUrinn í iij knOttu, C.
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hafði verit, þú var iTiæriu svá alheil, sem hon hefði aidreigi

sjúk orðit. Allir lofuöu guð, þeir er við voru staddir, ok

liinn heilaga Jón bi.skui). |>essi atburðr varö lillu íirir jóla-

föstu.

25. Sá athurör varð þenna sama vetr, nœsta dag firir

Andres messu postula, heima þar at staðnum, at sá maðr, er

Einarr hét, djákn at vígslu, átti þat at annast, at þjóna kirkju.

Ok er hann skyldi at því vera, at skrýða hana móti messu-

deginum, þá kemr at honum höfutverkr svá mikill, at hann

mátti eigi annast sýslu sína firir. Hann tekr þá nokkur lyf

af lielgnm dómi Jóns biskups, ok leggr við höfut sér, ok gengr

út eptir þat. Ok er hann sneri heim til húsanna ok ætlaði niðr at

leggjast, þá fær hann svá skjóta hót, at hann kennir sér hvergi

meint, ok hvarf þá aptr tií kirkjunnar , ok gjörði guði þakkir

ok hinum heilaga Jóni biskupi, ok lauk góðmannliga sinni

þjónostu.

Sétta dag jóla varö sá atburðr, at sá maðr, er Grímr hét, var í

leik meö jafnöldrum sínum
; þá varð hann firir meini: leypr

fótr hans or knéliðnum, en blóð hljóp þegar milli leggjarins ok

knútunnar ; málti firir því fótinn eigi til fulls í lag færa. Blástr

kom mikill í fótinn ok gjörði stirðan sem stokk, ok mátti þá

ekki gánga. En er kemr þrettándi dagr jóla, ok alh'r menn
voru til nónu farnir, þá er hann einn samt, ok gjöristþá hryggr

af sinni vanheilsu, ok hét af öUum hug á almáttkan guð ok á

hinn heilaga Jón biskup til árnaðarorös. Hann hét ok, at

sýngja guði til dýrðar ok hinum heilaga Jóni biskupi sálma

þá alla, er hann kunni af psaltara, hvern dag, meðan hann

Hfði. Aptansaungva kunni hann, ok tekr þegar til ok sýngr;

ok er hann hefir iokit þessum saung, þá kennir hann skjótt,

hvat mátti viö guð verðleiki hins heilaga Jóns biskups, ok fær-

ist þá á fætr ok gengr út til kirkju staflaust, ok hittir heima-

menn sína ok segir þeim atburðinn. Ok á þessi sömu tíð

gengr hann afbæ íbrutt ok ferr at finna Guömund prest, sið-

látan kennimann , ok segir honum atburöinn allan jamsaman.

Ilann varö feginn þessu ok þakkaði guði.

26. Kona hét Rannveig, hana átti prestr sá er Jón hét;

hon varö firir meini miklu drottinsdag hinn næsta fyr jól:

blástr mikill ok þroti kom í andlit henni með miklura verk

ok kendi af þrotans víðara, ok svá annarra óhægenda með.
12"
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Prestrinu Jón , bóndi Iiennar, hét firir hcnni á hinn heilaga

þorlák biskup, ok skipaðist ekki við. Eptir þat vitraðist hinn

heilagi "þoriákv biskup meyju einni ok mæUi við hana: ^^Eigi

skulu þer undra þat, þó at ek láta eigi at hvers manns álieiti,

með því at fleiri menn eru enn mikilla verðleika, ok er annat

öörum til handa varðveitt í jariegnum". Eplir þat hverfr hann

frá meyjunni at sýn , en hon segir mönnuni firirburðinn. Nú

hðu af jólin, ok vóx at eins úhægcndi konunnar. Nú kom

drottinsdagr næsti þrettánda degi, ok vóx þá svá mjök^ mein

hennar, at hon mátti eyfit mœla eða sofa. Ok er náttaði, tók

hon meö mikilli sorgmæði at kalla ú árnaöarorð hins heilaga

JÓDS biskups, ok maítti hon þaöan af heil verða. Síðau het

hon firir sér, at sýngja fimm patcr noster í hverri viku til dýrðar

hinum heilaga Jóni biskupi, ok vers Maríu drottníngar með,

þann dag í vikunni, sem á hinum næstu misserum hai'[ði|

messudaginn á borit. Ok þegnr heyrir aimáttigr guð Jiennar

ákall, firir árnan lieilags Jóns bisluips, því al þegar er hon

fesli iieitið, þá sofnaöi hon, ok vaknaöi eigí fyr en um morg-

uninn, er prestr vakti haua. I>á var or audliti hennar allr

þroti, ok á fám dögum varð hon alheil.

Svá bar enn til, á þriðja degi viku firir kyndilmessu, at

preslr einn, er Jón hét, fór at finna móður sína. Ok er hann

fór heim á leið ok reið iiart, þá bar svá at, at hestr hans

féll undir honum; varð iotr hans undir hcstinum ok skcindist

mjök. Eptir þat fór liann á bak ok reiö lieim. Yerk laust í

fótinn miklum okþrútnaöi; gjörði stirðan, sem tré. En messu-

daginn IJrigide mcyjar, þá hét hann af öllum hug á hinn

heilaga Jón biskup til heilsubótar sér, ok at eigi tækist svá

þúngliga, at hann yröi eigi tíöafærr þann hátíðisdag, er í hönd

fór. Hann hét þ\í , at sýngja ix tigum sinna jmier noster ok

Maríuvers með, ok lauk þegar saunginum Urigiöarmessu. En
kyndilmessudag sjálfan þá vaknaöi hann við þat, er honum
var mál tii tíða at fara, ok var fá þroti allr or fæti hans , ok

reis hann þá alheill upp ok flutli tíðir sínar með fagnaði.

27. Maðr hétSveinn; hann fór til tíða Brigiðarmessudag.

Svábar til, at hann féll fall mikil, kom höfuðit niðr ok spríngr

einshverstaðar ; var þat sár mjök mikit ok blœddi ákafliga;

hann komst þó leiðar sinnar, ok fana prest þann, er saung at

i) í Sk. ritað: mig.
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iíirkju þeirri, sem hann hafði til œtlað at fara, ok þar skyldi

sýngja tíöir; sýnir honnm sárit*. En er lokit-var tíðum
, þá

fór Sveinn heim; ok er hann kom á þann bæ, sem hann átli

heima, þá tók blóörásin at hcíjast öðru sinni, ok blæddi nú

enn úkaíligar en fyrr; en nú var eiv^'i sá hjá, er slöðva kunni.

þá sækir haun tii guðligs fulUíugs, er eigi var hins mannhga

kostr, ok kallar af öilum hug á liinn heilaga Jón biskup til

árnaðarorös, ok heitr, at biðja hvern dag nieðan haim iifði

íh'ir Ögmundi, fóður hans, ok þorgerði, móöur hans, ok vitja

um sínsakir á hverjum \ij mánuðani staðarins at Hólum, ef

hann væri vistum í TSorðlendíngafjórðúngi ; ok jamskjótt, sem

hann haföi lu'ir mælt heitinu, þá [stöövaðist blóöit ok^ sárit

var á fám dögum heilt. Hann varö feginn mjök þes3um atburö, ok

allir, er hjá voru, þöklaiöu guöi ok hinum heilaga Jóni biskupi.

Nú tók at vaxa mjök orð um iielhigleik Jóns hiskups, ok

fengu margir menn mikla fró sinna meina ok fagrar jartegnir

af hans árnaöarorði við allmáttkan guð. Ok nú segir maðr

manni þessi fagnaðar tíðendi, ok spurðist brátt víða. fá varð

enn sá atburðr, at mær sú, er Svanhildr het, varð vanheil mjök,

svá at reis eigi or rekkju; var ryggr ok lendar knýttr, en fæt-

urnir kreptir. Móöirin heitr firir henni á hinn heilaga Jón

biskup, at sýngja hvern laugardag íimtugum sinnum pater noster

allt til ártíðardags hans, en fara þá sjálf til Hólastaðar ok færa

þángat kerti ij. fví hét konan ok með, at mærin sjálf skyldi

sýngja viku í sanit, iivern dag, sem hon var vetra gömul jani-

margar pater noster; en hon var vij vetra gömul. Síðan festu

þær heitið, ok hinn næsta drottinsdag síðau þær höfðu heitið,

þá mátti mærin gánga ein saman um þvera stofu , ok batnaöi

síðan dag ffá degi, til þess er páskar komu; þá var lion

voröin svá alheil, sem hon hefði alldri firir slíkri meinsemi

vorðit, Ölium þótti um þetta mikils vert, ok þeim öllum mest,

er áör Jiöfðu séna rneyna ok meinsemi hennar var mest í

kunnleika, en sá hana nú alheila, ok iofuöu guð ok hinn heilaga

Jón biskup.

28. Maðr hét Aslákr, hann varð íirir því meini, at sló út

um hörund liaus ryfi ok úþvera með kiáða miklum ok sviða, svá

j) ok baÖ hauu stöðva blóörásina; haun gjOrði svá, h. v. C.

2j frá [ var sem tekit væri fyrir undina ok blœddi eigi siðan C.
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at hann mátti sik hvergi kyrran hafa; þá spyrr hann sá maðr,

er þoríinnr hét, hví honum væri svá óþverasamtj en hann kve/A

honum sýna mundu hvat tii bar, ok bað þá gánga frá öðrum

mönnum í brutt; ok er [þeir] voru ij samt í húsi, þá sýnir

Áslákr sik þorfmni ok ferr af klæðum sínum. fá var líkami

hans at sjá, allr miUum háls ok hæls, sem blaöra væri við blööru,

ok sviði á, sem bruni væri. Hann Jíorfmnr tekr þá vatn hins

heilaga líorláks biskups, ok reið því um allan h'kamahans; ok

er menn lögðust til svefns um kveldit, þá vakti Áslákr rneð

mikium óhægendum alla nóttina'. Eptir um morguninn kemr

foríinnr til máls við Áslák, ok spurði hversu hann mætti, ,,Eigi

má ek nú veF', sagði hann, ^^ok mikill áauki þikki mér nú hafa

fallit^ til minnar meinsemdar; nú er hörund mitt allt sem einn

hrúðr sé, en sviðar þeir eru at mér ok hitar^ at ek veit eigi

hvat ek skal til taka með illakláöa þeim". Ok eptir þetta setr

at honum grát mikinn af harmi ok leiðendum. |>at fylgði með,

at blástr mikill var kominn í andlit honum , svá at varla mútti

sjá augun í höfðinu-*. Ok nú kemr Jionum í hug, hversu

mikit orð á reis uni lielgi Jóns biskups, ok hversu margar

jartegnir guð gjörði íh'ir hans árnaðarorð; þá heitr hann á

hann af öJIum hug, at hann létti nokkurn veg Jians meinlætum;

hann heitr því, at sýngja v sinnum pater nosíer vij daga, Iivern

eptir annan, guði til dýrðar ok hinum heilaga Jóni biskupi.

Eptir þat baðst hann ílrir ok sofnar þegar, ok vaknar þegar

um morguninn eptir, ok var þá h'kami lians allr sléttr ok heill

ok SYÍðalauss. þroti var eptir nokkurr í andliti hans, en heil[IJ

var hann vandliga íirir annars sakir. þá lók l^orfmnr vatn

heiJags |>orIáks biskups ok reið á andlit honum ok tók þá þegar

or þrotann allan. Áslákr varð feginn mjök heilsu sinni, ok

þakkaði guði af öllum hug ok Iians helgum mönnum.
29. Maðr hét porbjörn ; hann tók sólt hættliga, ok með svá

bráðum atburðum, at hann Jagðist niðr um kveldit lieill ok kátr,

ok sofnaði, en vaknaði við þat, at hann haföi stínga tekit** svá

hætthgan, at hann mátti varla draga öndina firir [sárleikinum,

þeim er fyJgði'*. Verkrinn Já mest í síðunni ok Jh'ir brjóstinu;

viJdi hann ná prests fundi, en engi var sá, er eptir mætti fara.

i) Hér byrjar 221

4) tOkit, 221.

2) b. V. 221. 3) hufnð, 221.

a) frá [ sárleikiim þ. e. fylgðii, 221.
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þá kallar hann á }jann, er öllum er hallkvæmastr , almáttkan

guð , íinr árnaðarorð heilags Jóns biskups, ok hét ut sýngja

vjj paíer noster vij daga samt hinum heilaga Jóni hiskupi,

ok tók þá þegar at sýngja, ok gekk honum tregt at sýngja

firir sóttinni. En er hann var at hinnivij^" ok hafði varla lokit,

þá rann á hann höfgi, ok í liöfganum vilraðist honum maðr í

svartri kápu , mikill ok haröla kennimannligr. Ilann þóttist

verða hræddr við manninn ok þora ekki við hana at mæla.

Síðan þótti honum sá hinn komni maðr taka hægri hendi undan

kápu sinni. Höndhi var svá björt ok Ijós , at hann mátti eigi

í gegn sjá. Síðan híggr sjá maðr höndina firir brjóst honum,

ok þrýstir' svá fast, at hann þótlist varla bera mega. Eptir

þat hefr sá maör u[»p höndina ok blezar honum ok hvarf í

brutt síðan. Hann vildi hafa spurt hann, hverr hann væri, ok

varð ekki tóm til þess. Eptir þat vaknar hann ok var þá

heill, svá at hann kendi ser hvergi sóttar né meins. Honum
þótti mikils um vert þenna atburð, ok þakkaði guði ok hinum

heilaga Jóni biskupi.

þenna tíma varð sá atbnrðr, at maðr sá er hét Auðunn

hafði fótarmein, þat er við haföi leikit xviij mánuði. þat

var með því móli, at átánni [enni minnstu- var sár, ok jafnan

opit''*, ok sýndan hafði hann læknum fót sinn, ok sögöu þeir

svá, at sá fótr mundi aldri græddr veröa, nema bæði væri skor-

inn ok sviöinn; en honum þótti þat ógurlegt ok leitaði sér

kænna læknis. Hann kallar þá á hinn heilaga Jón biskup til

árnaðarorös sér ok miskunnar, ok hét at gefa til Hólastaðar

mörk vax, ok sýngja v pater noster laugardag hvern framan íil

páska, en þetla var Gregoriusmessu. Síðan batt ^hann um
fótinn sér eptir venju, ok leysti eigi fyr til, en vij dagar voru

liðnir; þá var fótrinn svá heill , at hvergi sá á sárt"^. Hann

segir þá sjálfr þenna atburö mörgum rnönnum, ok lofuöu allir

guð ok hinn heilaga Jón hiskup, ok þólti mikils um vert, hversu

tíðum nú urðu jartegnir.

Sá atburðr varð enn, at kona sú er Guðrún^ hét tók um
nótt svá stríðan höfutverk, at hon þóttist eigi víst vita, hvíu'su

1) fiá [ eigi aUkyrt, svu lcngi, sem maðr drekkr þorstadrykk, b. v. C.

2) frá [ einni, 221. 3) opin, 221.

4) at sárt hefði verit, 221. a) þannig 221; Gurun; Sk.
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hon mundi Lera mega. f>á kallar hon á hinn heilaga Jón

biskup af öllu hjarta, at ef hann væri svá mikilla verðieika við

gnð, sem hon heyrði frá sagt, þá skyldi hann nn hjálpa henní.

Hon heitr því með, at láta gjöra kerti, þat er tæki um liöfut

henni. Síðan festir hon heitið, ok sofnar hrátt eptir þat, en

vaknar alheil, ok reis upp þegar ok fór í klæði sín ok þakkaði

þetta guði ok lieilugum Jóni l)iskupi.

30. Á því sama ári, sem þessar jartegnir urðu flestar, -er

nú hafa sagðar verit, ok margar aðrar^, þá urðu þau tíðendi at

staðnum á Hólum á- lángaföstu: þar var kona ein** fátæk ok

ókröptug, sannorð ok meinlaus ok trúföst. Á þessum tímum

iágu á mönnum ríðir miklar ok veðrátta köld, horföi váð manna

til hins mesta voða ok hallæris, gekk því um allt Island; en

kona'^ sú, er ek gat fyrr, lá einhverja nótt í rekkju sinni vak-

andi ok baðst firir ; ok at lokinui bæn sinni
, þá hnegir hon

sik at hogendi ok sofnar. pti^ bar íirir hana , at maðr kom

at henni, mikill vexti ok virðuligr yíirlits ; hon þóltist verða

rædd við manninn, ok þora ekki at kveðja hann*'. Hann kveðr

hana þá þessum orðum: ^^þikkir yðr eigi þúng veðrátta sú er

á hggr, eða hræðist þér eigi hríöir þær enar ógurligu, er á gnýja?"

Konan svai'ar: ^^víst hræöast menn mjök, ok eigi þikkjast menn yfir

mega sjá, nœr endir man á verða ógn þessi. Nú eru þegar þeir

margir menn vorðnir fátækir ok öreiga, ok í mikilli hrellíngu

staddir, þó at þeir menn allir se sælir, er á þessum heilaga

stað eru staddir". fá mælti maðrinn sá er henni vitraðist:

^^einskis ráðs leita menn ok i, þó at i sh'kum háska verði

staddir". Konan svarar: ,,eigi vita menn svá giöggt, hvat helzt

liggr til við slíkum hlutum at gjöra". Hann lagði þá ráð til

ok mælti svá: ,,Taki menn"* or jörðu kislu lieilags Jóns bisk-

ups, ok dýrki svá sem menn hafa framast faung á, ok sjái síðan

hvat í gjörist". Ok er hann hafði þetta mælt, hvarf hann frá

henni at sýn, en hon vaknaði ok sagði mönnum" íirirburðinn,

ok þótti öllum mikils um vert.

i) þótt her se eigi ritaðar, b. v. C. 2) tinílverðri, b. v. C.

3) ok hét J^rdís ok var HaUsdóttir, hún var, b. v. C.

*) oa, 221 hér og víðar. 0) ok í höfganmn, C.

o) því at hann var svá bjartr, at h\m þóttist eigi geta í móti honnm
séð, b. V. C.

7) V. i C. 8) öisla presti, C.
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31. Á þessi sömu tíð var IJrandr biskup sjúkr mjök, svá at

hann mátli eigi Iciðasttil kirkju, okléthann lesa tíðir ok messu

í herbergi sínu. J>etla var á íyrstu viku föstu, ok var svá gjört

bœði miðvikudaginn ok flmtadaginu' . |>á eggjuðu menn Brand

biskup á, at hann skyldi senda til menn, at láta taka upp hválíit

af leiði Jóns biskups, ok færa biskupi nokkut af helgum dóminuni-.

Ok er þeir höfðu upp lokit leiðinu, þá fundu þeir þar grös, þau

er mönnum Yoru ókunn, hverskyns voru, ok græn, semásumar;

þeira þótti undarhgr grænleikr grasanna í þat mund missera, ok

tóku upp ok iétu koma í drykk biskups, ok þegar hann haföi

bergt var honum nokkuru léttara , ok þá kveðr hann þat upp

firir luönnum , at hann man upp láta taka helgan dóminn , ok

iætr þá þegar um daginn búa íirir þaun stað í kirkjunni, sem

hann ætlaði, at heilagr dómrinn skyldi vera. Ok er allir lutir

voru tilbúnir, þá biðu þeir þann dag, því at þeir vildu eigi

upp taka heilagan dóminn [fyrr] en viröuligr kennimaðr kæmi til,

Guðmundr Arason, er síðan var biskup eptir Brand biskup,

því at þeir höfðu eptir honum sent, ok kom hann um kveldit ; en

föstudaginn eptir tólai þeir upp heilagan dóminn. [þá var á

veðr kalt ok myrkt, ok bæði íjúk ok drífa-'' ; en um daginn, at

j) þá hafði hann verit biskup atHóliim xxx vetr ok vij vetr. Ok á þess-

ari stundu dreymdi Einar djákn, er fyrr var frá sagt, at hann þóttist gáng^a

með Brandi biskupi út til kirkju þar at Hólum, ok þóttist hann vita, -at

drottinsdagr vœri, ok sýndist honuni Ijúst vera i kirkju, ok þar var kerta-

hjálmr uppi, ok voru þar á kerti xij. En honum þótti, sem log hlypi á

kertið eitt, ok snerist hjálmrinn við, svo þat varð kvennamegin, er logit

varð á. ^á þótti honum, sem biskup raæUi við hann, athann skyldi gjöra

at Ijósinu; ok hann þóttist til fava ok gjOra at Ijósinu, ok vilja taka af

Ijósit af kertiau, en þat lifði þó eigi at síör. ^á kom honnm i hug, at

þetta mundi vera af verðleikum liins hcilaga Jóns biskups, er Ijósit hafði

tendrazt. þótti honum Brandr biskiip um tala, at hann skyldi hœtta

at gjöra at Ijósinu: ííþví at ek hygg at sá réð Ijósinu, er betr mun kunna en

vser". Einari fékk svo mikils, er hann skyldi fyrir Ijósinu hafa staöit, at

allt hœgindit var vott undir höföi þeim, er hann vaknaði ; kom honum þat

í hug i svefninum, at hann mundi margs mega at gjalda, ok eigi aimars

meir mega gjalda en þess, er hann haföi eigi lýst þessart jaríeikn, er honum

hafði Jón biskup gjört, b. v. C.

2} ok þenna dag hinn sama, er Einar djákna hafði áðr dreymt um

nóttina, þá lœtr Brandr biskup grafa til kistunnar, b. v. C.

3) frá [ v. í C á |)essum stað.

H
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miðjum degi, þá voru allir kcmiimcmi í kirkju komnir'j skrýddir

sloppum ok kantarakápum, meðkrossum ok kertum, ok reykelsis-

kerum ok helgum dómum, ok skipuðu jjroccíísionem inni í kirkju.

Biskup sat í stóli sínum í kantarakápu-, ok er allir hlutir voru al-

búnir, var hríngt öUum klukkum. J>á gengu lærðir menn út or kirkj-

unni. En Brandr biskup sjálfr, sá er áðr haf[ðij varla mátt viö tveggja

manna fulRíng lil kirkju komast, þá vóx svá skjótt máttr haus af

guðs miskunn, at hann sprattnú upp or stólinum ok gekkút síðan

mcð þeim processioncm ok leiddi einn maðr hann þá eptir

venju , ok gengu síðan allir samt til leiðisins með fögrum lof-

saungum [ok tóku upp helgan dóminn, ok báru í kirkju iun með

mikilli dýrð ok fagnaði , ok settu í þann stað , sem áðr hafði

verit íirirbúinn'*. Síðan súngu þeir messu hátíðliga guði til

dýrðar ok hinum heilaga Jóní biskupi-*.

32. Heilagr dómr Jóns biskups var or jörðu tekinn, eptir því

sem nú var sagt, á hinu þriðja ári frá því er Brandr biskup

hafði þvá látið beinin. þessi upptekníng var gjör quinío nonas

Marcii^] en til þess at þat væri sýnt berum jartegnum, at

þessi upptekníng var at guðs vilja gjur, þá snerist veðráttan

svá skjótt þann sama dag, sem heilagr dómrinn var upp tekinn,

[at þá [h]lánaði svá, at á fám dögum tók af snjóinn allan,

eigi at eins í því heraði, heldr uin allt ísland, svá at á þeirri

sömu stundu, sem heilagr dómrinn var upptckinn, skiptist

veðrit i loptinu , ok öllum mönnum þótti mikils um vert,

j) eu Brandr biskup var borinn til kirkju á stóli fyrir vanmáttar sakir,

b. V. C.

2) skrýddr biskups skrúSi, b. v. C
3) frá [ ok cr biskuj) kom til grafar saels Jóns biskups ok allr lýðr,

þá hófu kennimenn upp aUir: surgite sancli hcatij ok annan lofsaung, þann

er þeim þótti guði mest til lofs ok hinum heilaga Jóni biskupi, ok tóku

nú upp helgan dóminn ok báru inn í kirkju; var þá hríngt öUum kluklium

ok súnginn te deum ok litania með fagrligum bænum. Eptir þat var

heilagr dómrinn hafinn upp á kórinn kvennamegin í kirkju ok búit um.

sem vandligast, eptir þvi sem föng voru á, C.

4) Brandi biskupi batnaði svá skjótt sinna meina, at hann varð þenna

dag alheill, ok saung Mariumessu eptir á laugardagínn, b, v. C,

&) þá voru liðnir frá andláti hans lxxx vetra, ok þat sumar eptir var

lögtekinn dagr hans á alþíngi, b. v. C. — Iléttara er lxxix, því árið 1200

bar 3. Marts (v. non. Mart.) á föstudag, enda segja og allir annálar, að

þá vœri leidd i lög Jónsmessa, en ekki 1201, sem C telr til.
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hvar sem staddir voruj er veðrit skipaðist svú skjótt. En þá

er þessi liðendi spiirðust með, at heilagr dómrinn hafði þá

verit or jörðu tekinn, þá þökkuðu allir guði ok heilögum Jóni

biskupi *

.

Maðr hét LeiíVj þá úngr at aldri, houum varð meint í leik,

hafði knéit ko[mit] niðr ok sprúngit, ok var meinn^ síðan fótr-

inn. En þenna dag, er heilagr dómrinn var upp tekinn, var

hann fenginn til at leita til graptarins, ok starfa þar at shkt

sem þyrftij með öðrum þeim mönnum, er til þess voru skip-

aðir. Ok er heilagr dómrinn var upptekinn, þá tekr þessi maðr

nolikurskonar iyf, þau er undir kistunni höfðu verít, ok leggr

við, þar sem fólrinn var sárr; ok jamslijótt sem hann gjörði

þat, þá brá kláða á sárit ok var hami skjólt heiU'*. [Brandi

biskupi batnaði ok svá skjólt sinna meina, at hann varð þaun

sama dag heill, ok saung messu um morguninn eptir, ok urðu

menn stórum fegnir þessum atburðum aiium jafnsaman'*.

33. Sá atburðr er fyrstr sagðr eptir upptekníng heilags Jóns

biskups í Norðiendínga íjóröúngi, at mær hét lliidibjörg'^ ; hon

tók handarmein mikit með því móti, at verk laust í höndina

j) frá [ sem nvi má heyra i því sem eptír ferr : Vetr þenna hinn sama,

sem mi var frá sagt, var veÖrátta svo þiing, at við því þótti mönnum

búit vera, at yfír mundi taka af hríöum ok snjóum. En þenna dag, er

heilagr dómiinn varupptekinn um morguninn, var veðr frostmikit ok myrkt,

þvi at bœði var fjvik ok drífa, sem jafnan var áðr vant. En þá er menn

gengu til kirkju ok bjuggust til \ipptekningar, þá var kramr snjór, ok þá

er menn hófu inn helgan dóminn í kirkjuna, þá var regn. En þá er

messan var súngin, þá var þeyr sem mestr, ok kom þá, ei at eins hór i

sveitum, heldr um allt Island, ok á sömu stundu aUstaöar \im landit, ok

hclzt viku, ok þaðan af varð aldreigi jafniUt siöan, C.

b. V. 221; V. i Sk.

Guðlang hét kona, htm hafÖi bríngsbalamein svá mikit , at hún

varð at hvílast á leiö tU kirkju, ok hélt hún klæðum frá brjósti sér, er

hún gekk. Hún mátti ekki salt eta, né súrt drekka, fyrir þeim sviöa, er

henni var fyrir bijósti. En er heilagr dómrinn var upp tekinn, sat hún i

kirkju innar við kórinn , ok bað heilsubótar grátandi, en Brandi biskupi

baÖ hún heiLsubótar, en eigi sjálfri sér. Ok þá er lieilagr dómrinn var

upp hafinn á kórinn, þá stóð hún npp á móti, ok í því bili kendi hún sér

hvergi meins, ok urðu menn stórliga fegnir þessum atburðuni íHhim saman,

ok lofuðu guð ok hinn heilaga Jón biskup, b. v. C.

*) frá [ er nokkru fyrr í C (bls. Z86, athgr. 1),

ö) þann. 221 og Sk. seinna; Hildiborg, Sk. hér.
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með svá mlklum þrota, at hon mátti engan fíngr hræra á þeirri

hendinni. þá heita þau faðir hcnnav ok hoa sjálf á hiskupa

vora báða, hiiin heilaga forlák ok Jón biskup. En íirir því at

almálligr guð vildi í þessum lut helgi hins sæla Jóus biskups

birtast láta, þá þótti við þetta heit vaxa at eins þroti ok verkr

í höndinni. |>á tekr faðir hennar ok ríðr á höndina vatni því,

sem bein heilags Jóns biskups höfðu verit þvegin í, ok sveip-

aði at hendinni dúki þeim, er þessi sömu bein höfðu verit

þerð með; ok eigi var lángt at bíða skjótrar jartegnar. Jam-

skjótt, sem hann hafði þetta at gört, þá tók or verk allan ok

þrota hendinni; var hon svá mjúk ok hæg til ailrar sýslu, sem

sú er aldr [eigij hafði meinit tekít, ok lofaðu allir guð ok hinn

heilaga Jón biskup.

Á sama degi, sem Hildibjörg hafði bót fengit, varð sá at-

burðr heima þar at staðnum, at frændkona Brands biskups

glataði fíngrgulli góðu, ok var víða leitað ok fannst eigi; ok

er firir vou þótti komit um fundinn, þá heitr hon á hinn heii-

aga Jón biskup, at íinnast skyldi. Á sömu stundu þá gekk

út tii iækjar, at þvá sér, faðir meyjarinnar, þeirrar er áðr

sögðum vér frá; ok er hann haföi þvegizt ok gekk heimleiðis,

þá sá hann, hvar iá i grasi á götu hans i'íngrgullit, tók upp

ok hefir heim, ok færir þeirri, er átti. Hon varð fegin, ok

þakkar guði ok heilögum Jóni biskupi'.

34. þar enn at staðnum at Hóium tók mein hættUkt kona

er Valgerðr hét. Verkr kom í brjóst henni með þrota miklum,

ok er hon vildi fæða barn sitt á brjóstinu, þá stökk blóð or,

en eigi mjólk. Meinit seig at henni svá ákaíliga fasl, at hon

mátti varla bera óæpandi. Ok sem hon var í þessum nauðum

stödd, þá hét hon af öUum hug á almáttkan guð sér til misk-

unnar ok á heilagan Jón biskup sér til árnaðarorðs , at mein

hennar léttist ok mætti hon bera þat svá, at niönnum væri

eigi mikil skapraun í lijá henni at vera. Hon hét at sýngja

íimtugum sinna pater nosíer, þegar henni léttist svá, ut hon

mætLi því við koma. Eptir þat tóku menn dúkinn þann sama,

sem bein heilags Jóns biskups höföu verit þerð með, ok breiddu

i) Héðaii frá, frá upptekníng hins helga dóms Jóus biskiips, erjarteina-

röðin í C. öU önnur en i A.y ok hefir C eUefv\ jarteiniv framar en -á; sjá

Viðbæti hér aptanvið söguna.
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yfir brjóst lieniiij ok tók þegar or verkinn allan, ok varð konan

heil, en þrotann tók ú fiun dögum or brjóstum hennar\

Ein heima-kona þar at staðnum, sú er Arnfríðr- hét, var

í seli, ok nokknrar konur aðrar með henni, til þess at heimta

nyt af fc, ok eínhverja nótt kendi hon sér sóltar or svefni, ok

annan dag eptír þá lá hon ok haföí mikla sótt, ok spjó jáfnan

ok tók at mæðast mikit ok gerasl niáltlítil. En er var

nóni dags, þá gengr hon út einsaman örna sinna; ok er kon-

nnum, þeim er inni hö[í')ðu verit hjá henni, þótti hon vánum

seinni aptr vera, þá senda þær mey eina litla at leita hennar.

En er mœrin kom þar er Arnfríör^ var, þá sat hon þar, ok er

maarin kallaði á hana, þá svarar lion engu. Mærin rann þá

aptr skjótt ok segir konunum, þeim er hana höfðu senda,

hvat títt var. |>ær fóru út þegar, ok er þær komu til kon-

unnar, þá þóttust þær eigi víst vita hvárt hon'var lífs eöa önd-

ut. Síðan hreiddu þær niðr möttul ok lögðu haua þar á ofan ok

hulöu með klæðum, ok lögöu kross firir brjóst henni. Epíir

þat senda þær konu eina eptir presti, en þær sátu eptir ok

gættu hennar. Karlar voru eingir viðstaddir; voru þeir farnir

at samna sauðum. En meðan eptir presti var farit, þá liétu

þær konur, er yfir henni sátu , á hinn heilaga Jón bískup, at

þessi kona fengi vit sitt ok mál, ok hon mætti taka coiyus

dei\ ok mjök harðla var jamskjótt, að þær höfðu fest heitið

ok prestr kom, ok gekk þegar at hinni sjúku konu, ok bað hana

benda sér, ef hon vildi þjónostu taka. En hon tók þcgar mál

sitt ok vit firir verðleika heilags Jóns biskups, ok játaði með
skýrum orðum þjónostutekjunni. I>ar uröu svá skjótar bætr,

at sú sama kona, sem þá hafði nýlegit, sem dauð væri, allt frá

nóni til nætr, ok ekki höfðu þær konur, er i hjá voru, varar

við voröit andardrátt hennar, þá tók hon nú mál sitl ok vit

þegar prestr kom**, ok var vandhga heil um morguninn eptir^.

Mær sú er Sigríð hét tók kverkamein svá mikit, at víða

þrútnaði af höfut ok háls; kverkurnar fúnuðu; Ijóp or bæði

i) ok lofaði giið ok liinn heilaga Jón biskup, b. v. C.

'i) Avnþrúör, Sk. og 221 (bör, en siðar ^^Arnfríðr"). Arnríðr C á báð-

uin stoðum. 3) þannig bacði Sk. og 221.

4) fyrir verðleik bins sœla Jóns biskupsj sagði lu'm sik leidtla hafa verit

í annan stað ok víða lun ógurliga staði ok margháttaðar kvalir, b. v. C.

ft) lofandi guö ok hinu lieilaga Jón biskup, b. v. C.
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vogr ok holdfúi sáriiin þeim [sem] á gjörðist'. Ok er menn

þótUisl ekki knnna at gjöra, at lækna bana, en meinít hafði lengi

við leikit, þá tóku menn mold or leiöi heiiags Jóns biskups ok

lögðu við hvirfil meyjvmni. Eu cr iij dagar voru l'rá því Uðnir,

þá var mærin alheil, ok urðu þessu aiHr fegnir, ok þökkuðu

guði ok hinum Iieilaga Jóni biskupi.

35. Einn úngr maðr, sá er Kálfr bét, atluigab'tiU ok lítt

orðstiltr, tók vitfirríng, svá at hann varð í böndum at bafa, ok

var þó þeim mönnnm grunr á, or bann varðveittu, at hann

mundi bafa annarskonar sótt með^. Hann var at frænda síns,

erJónbet; lét hann geyma bans vel ok góðmannliga. Hann var

trúmaðr mikill lón, ok bét hann firir'* hinum æra manni á hinn

heilaga-' Jón biskup, at láta gera kerti, þat er tæki um höfut

honum. petta var Benedictusdag nær nóni. Næstu nótt eptir

þá svaf hann Kálfr vel ok hógliga, ok þegar er hann vaknaði

um morguninn bað bann guð bjálpa sér, ok var þá vorðinn

heill ok kátr, reis upp ok fór í klæði sín, ok fór at leita Jóns

frænda síns; en bann bafði farit at gefa fé sínu. Ok er þeir

fundust, þá hugði hann Jón, at Kálfr mundi vera enn ærr, sem

hans var vandi til. Kálfr kastar þá orðum á Jón fyrri, ok segir

bonum, bvat firir hann hafði borit um nóttina: ^^Maör vitraðist

mér mikill ok virðubgr. Ek þoröa ekki við bann at mæla, en

þó vissa ek, at þar var Jón biskup binn heigi, ok mælti við

mik: ,Mátt þú illa'? Ek svaraði: ^lUa víst'. Ilann mæUi; j>at

er eptir því sem vert er, þú ert fuUr lausúngar, ok befir iUa

Ufat, ok firir þá sök, er þú ert annan veg báttaðr, en kristn-

urn mönnum semði. I>ú ert voröinn firir guðs reiöi, en þó grand-

aði þér þat nú mest, er þú drakkt^*^ [síðla dags*^ ok úræktir

at signa þik áðr. En nú fyrir þá sök, at Jón frœndi þinn hét

á mik, at árna þér miskunnar við guð, þá mantu nú vera beiU,

er þú vaknar, cn þú hygg at því, at þú Ufir betr béðan i frá,

en hér til liefir verit, ok bræðst jafnan at gjöra guð reiðan ok

lionum í móti, En þú liygg at því vandliga, er ek man segja

þér, ok seg öðrum mönnum: at þar er menn heita hænahaldi

til minna þakka, þá er mér þat þægast allt, er af fimtartölunni

i) þrír voru muunar, þeir með engri maunlegri lækníng iirðu grœddir,

b. V. C, 2) vit, 221,

a) honum, b. v. Sk. 4) leU' (misskrifað), Sk.

a) þanníg 221; dragt, Sk. 0) frí^ [ í gœrkveld síð, C.
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rís, sem er fiinm j)a/<íí- eða xv. eða L. eða XV. tigir^ ; slíkt

sama líkar ok bezt hiiuim heilaga f orláki hiskiipi'. Eptir þetta

hvarf luinn í liraut frá mer at sýn, en ek vaknaöa allieiil."' Ok

er hann Jón heyrði þessa frásögn Káh's, ok er hann sá, at

hann var heill voröinn, þá varö hann forkunnHga feginn. Var

þá þessi jartegn lýst með guðs lofi ok iieilags Jóns biskups.

36. Maör hétNarfl-, hanu fór á skipi með förunantum sín-

um. fví næst gjörir at þeim storm veðrs ok var við sjálft [aí]

skipit mundi kefja nndir þeim. Ok er þeir óttuðust sitt mál,

mæhr hann Narfi til felaga sinna: ,^Nn skolum vér biðja allir

almáltkan guð, at firir árnaðarorð sællar Marie ok heilags Jóns

biskups miskuni hann oss, ok láti oss komast með heilu tii

liafnar. Sýngjum nú allir j;öY<?r noster'\ Epík þetta liét hann

á heilagan Jón biskup ok mælti svá: ,JIeyr þú hinn heilagi

Jón biskup! ef þú mátt þat öðlast af guði firir þitt árnaðar-

orð, at vér komim^ í dag heilu ok höldnu í þá höfn, er næst

[er] bæ mmum, þá man ck gef[a] hátíðardagþinn fátækum mönn-

um mjólk þá alla, er frá kúum mínum kemr, ok efa alldri um
þína göfugliga verðieika." Ok er hann liafði svá mælt, þá féll

þegar veörit ok stormrinn, ok tóku þeir til ára ok komu þann

dag heilu ok höldnu í þá höfn , sem þeir höföu á kveðit; en

áðr þeir hítfðu til loks af skipinu borit, þá hljóp á hit sama

veðr ok sami stormr í sjóinn, sem áðr þeir hétu, at sýnd-

ist, hvat mátt haföi heit þeirra ok ákall við heilagan Jón bisk-

up. Fóru þeir nú fegnir heim til sinna heimkynna, lofandi guð

ok heilagan Jón biskup.

37. j þetta mund varö sá lulr enn atstaðnum atHólum, at

prestr sá, er þorgeirr luH, hinn bezti ritari: þá einn dag, er

hann sat at riti, þá með voveifligum atburð féll hann f[r]á

ritinu, ok var svá [stirör ok'^ sárr allr, at hann mátti [engan

lim^ hræra á sér, nema fæturna firir ncðan kné; ok er menn

viklu leita bonum nokkurra hægenda, þeir er hjá voru, ok freista

at hræra hann, þá kallar hann hátt ok hiðr þá eigi þat gjöra;

kvezt svá þikkja, sem hann mundi allr lemjast, ef þeir tæki

nokkur á honum. |>á tóku þeir dúk einn híns heilaga Jóns

biskups, ok brciddu yfir heröar honum ok bak, þar sem verk-

1) til þess at guð sö lofaðr um aldir, b. v. C.

2) hann bjó í Auðbrekku, b. v. C. s) komin, Sk.

4) frá [ b. V. 221. 5) frú [ ckki vœtta, C,
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irnir voru einna sárastir; ok þegar jamnskjótt, flýði undan þaðan

verkrinn allr, ok íirir brjóstið; þá lögðu þeir þar við dúkinn,

ok flýði þá enn verkrinn alir aplr í herðarnar ok bakit. J>ví

gekk daginn allan , at verkrinn forðaðist dúkinn , en hvarf

aldri af honum með öiiu. Ok er þessu hafði gengit allt til

aptans, þá hétu menn firir honum, at sýngja XV tigum sinnuni

pater noslcr til dýröar heilugum Jóni biskupi ok heilsubóiar

þorgeiri. Ok þcgar heitið var
, þá þurru verkir, svá at annan

dag eptir mátti hann gánga sjálfr við staf, nauðsynja sinna, ok

lá þó í rekkju jamnan þess á millum, ok gekk því allt til hins

þriðja dags. Ok er at kveldi var komit þess dags
,
þá ræddu

menn um, at allseinn þótli vera batinn, ok sá ein[n] mimdi til

liggja, at heita á annan nokkurn mann til hcilsubótar þorgeiri,

ok jafnskjótt, scm menn höfðu þctta rædt, þá sýnir almáttigr

guð, at hann vill bæta þorgeiri fírir árnan heilags Jóns bisk-

ups, þá batnar forgeiri svá skjótt, at hann varð þegar heill,

ok gekk stafiaust hvert er hann vildi, ok engar minníngar voru

eptir hans meina; ok sýndist þat í þessum alburð, at því batn-

aði eigi' skjótt, at þat mundi rettr dómr við þorgeir; en

þegar þat var rædt, at á aðra helga menn mundi vera heitið,

þá varð hann alheill, til þess at þat sýndist, at guð vildi þessu

meini af honum létta firir árnaðarorð hins heilaga Jóns bisk-

ups, hcldr en annara heilagra manna; ok [lofuðu]^ allir guð ok

heilagan Jón biskup.

38. Brandr hét djákn-'* at staðnum at Hóliim, hannhétfirir

hesti sínum, er sjúkr var mjök, á heilagan Jón biskup, at láta

gjöra kerti til dýrðar honum, ok varð hcstr þegar heill á sömu

stundu. Ok þá er Brandr biskup lét [lýsa jartegnum"* Jóns

biskups, þá vildi hann^ eigi þessi jartegn lýsa** láta, kvezt eigi

ghíggt vita, hvárt þettavar heidr at kenna jartegnum en atgjörð-

um þeirra sjálfra''. Ok er hann hafði svá mælt, þá vildi guð

enn birta dýrð heilags Jóns biskups í þeima atburð, sem í

mörgum öðrum. þá sló sótt á hestinn öðru sinni sváæsihgri,

at eigi málti á fætr standa né draga gras í munn sér. J>etta

i) V. í 221.

i) þannig 221, en í Sk. með ýngri hendi (frá 15. ðldP) á spázíunni.

s) ok var Dálksson, b. v. C. *) frá [ rita jartegnir, C.

s) Brandr djákn, C. o) rita, C. t) Hér vanta 2 blöð í 221,
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varð við nótt sjálfa; heitr djákninn öðru sinni á hinn heil-

aga Jón biskup , at sýngja liátíðardag hans allan psaltara ok

rila nú atburðinn, ef heit hans væri heyrt, ok um morguniun

eplir var hestrinn alheill, er hann kom tiP.

Lærisveinn Gunnlaugs múnks, ok skyldr frændi, sá erLeifr

hét, hann tók sótt hættliga; var ætlað atolea hann. J^ábeidd-

ist hann, at tekinn væri heilagr dómr Jóns hiskups , er Guð-

mundr biskup haföi miðlat honum, ok látinn koma í vígt vatn,

ok vildi hann drekka þar af, ok var svá gjört. En þegar er

hann hafði þat gjört, þá batnaði honum, ok var hann heiil á

fára nátta fresti firir árnaðarorð heilags Jóns biskups.

Mær^ ein fátæk*'^ var vorðin firir svá mikilli vanheilsu, at

fœtrnir-* báöir voru kreplir, svá at hon mátti ekkigánga^. I>at

fylgði með, at hon haföi í sífellu svá niikla útsótt, at aldri

mátli hon á klæöum Hggja, heldr var hon í ösku bundin, sem

börn lítil. Hon var löngum grátin" ok sorgafull sakir mikils

vanmáttar; faðir hennar hvergi ósjúkari af miklum meinlætum

dóttur sinnar
,

[ok hann heitr^ af öllum hug í hrellíngu sinni á

hinn heilaga Jón biskup til heilsubótar meyjunni'''. En fám dögum

síðar varð mær alheil meina sinna. Síðan fór faðir hennar til

Hóla ok sagði þar þenna hlut skilvísliga. fessi mær fékk iiij

vetra gömul heilsubót.

39. Maðr hét Ásgautr, fátækr at fé, en átti fjölda barna ; hafði

varla mat í munn sér. Hann hét af öllum hug á hinn heilaga

Jón biskup, at hann legði nokkura luti** honum til bjargar, er hann

mátti eigi þá yfir sjá, ok kvað á dægra tölu, nær þat skyldi

fram koma, ef heyrt vœri heit hans. En þetta var litlu eptir

jól. Kú átti hann eina, ok var ekki von, at hon mundi bera

1 ^ - . .w.^^ . , ^
i) snemma, ok kom eigi sótt á hann siðan. Ilommi var ok riðit mjök

lánga leið þann dag, ok lofiiðii allir guð ok liinn heilaga Jón bisknp, b. v. C.

1) ^uríðr hót mœr, C. s) hún, b. v. C
4) þannig C; fœtr nær, Sk,

a) Á þctta ofan tók hún aðra sótt, þá cr ci mun þykja frásögulegri,

^t þarmar hennar sigu úr lagi, b. v. C.

ö) frá [ ok í þessu hans hugarángri hét hann, C.

þá hafÖi messudagr hans áðr annat sumarit verit lögtekinn á al-

píngi. Hann hét. at sýngja xv Ugum paler noster ok Maríuvers, ok pater

in manu$ tuas domine commendo tpiritum meum við hvern tug, b. v. C,

ö) aura, C.

L B. 13

1



194 BISKUPA SÖGUR. Uns sagn.

fyr en um várit eptir páska. Á sama degi, sem hami hafðv

heitið, víitnar hann kúnni, ok verðr honnm hngat at henni, ok

sér, at jngrit var meira en at venju, ok þikkir þetta nndarhkt.

Kn .annan dag eptir, erhann kom til, þá var júgrit undirkúnni

svú mikit sem þeim kúm , er bezt húast til hurðar. En hinn

þriðja dag, þá har lion [kálf dauðan^ , sem von var, ok ekki

hár á, en kýr var þegar heil, ok mjólkaði þaðan í frá allan

vetrinn, sem þær kýr, er stórfengstar eru. Helt Ásgantr við^

þat ráði sínu ok búi-*.

Grani hét maðr, hans kýr féll ok braut fót sinn. Hann

leitaði við at binda fótinn, ok varð ekki um búit svá at dygði.

Kýr hafnaði átinu, ok þótti þat ölhnn h'kara, at af mundi láta

verða. Hann bindr þá upp kúna*^, ok viil vita iivernug þá yrði,

ef hon lægi eigi jafnan. Ok um kveldit, áðr hann gengi frá,

þá heitr hann á hinn lieilaga Jón biskup til heilsubótar kúnni:

láta gjöra kerti, þat er tæki um lær kúnni. Eptir þat ferr hann

til svefns ; en um morguninn eptir, er hann kemr til kýrinnar,

þá var lion heil ok laus, svá sem hon hefði aldri firir meini

vorðit. Hann gaf henni þá hey, en hon át glaðliga. [Honum

þótti mikils um vert atburðinn, ok þakkar guði af öllum hug ok

liinum heilaga Jóni biskupi^.

-iO. l>ess atburðar verðr nú einkum við at geta, er al barst

eptir framför lieilags Jóns biskups , á því meli, er var í miUi

andláts hans ok uppiekníngar hans. Hann liafði vígt til nunnu

konu þá er Hildr Jiét, ok hon gerðist einsetukona áðr en

lieilagr Jón biskup andaðist, ok hann vígði henni kofa firi sunnan

kirkju, ok svá lilauzt til, at hann var grafinn gegnt kofanum.

En eptir andlát hans þá gjörðlst sá hlutr, er lienni var mikit

meinlæti í. I kofanum geröist músagángr svá mikili, at varla

íekk lion staðizt. þar var hvervetna í leitað, þess er í hug

kom, at eyða þeim meinvettum, ok hafði ekki at sök. fá var

freistað at fella innan kofan allan ok þilja sem vandligast, ok

varð eigi bót á at heldr. J>á þóttust menn eigi kunna bætr á

þessu at ráða. Ok er hon Hildr sér þat, at menn mundu
firirleggjast um þetta mál, þá mælist hon við einsaman ein-

i) frá [ kálfi ok var liann daiiðr, C. 2) var, Sk.

3) ok lofaði guð ok hinn lieilaga Jón biskup, h. v. C.

4) með vaðmáhmi, b. v. C.

•) frá [ lofaÖi sá guð sem átti, ok hinn heilaga Jón biskup, C.
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hverja nótl, ok tók svá til orða: ^,Ef minn herra, hinn heilagi

-íón biskup, mætti nn \ita, hvert ángr mér er at þessnm úvett-

um, ok vildi hann nú svá nm mitt ráð hyggja h'kamliga*, sem

þá sá hann andliga, er hann hfði hér í heimi með oss, þá

mnndi nú eigi lengr svá fram fara". Ok er hon hafði þetta mælt,

þá' sá hon mann koma í kofann kenniniannligan ok virðuligan, ok

þóttist hon þar kenna enn heilaga Jón biskup. Hann hafði stökkul

í hendi, ok stökði um húsit, ok rak svá í brutt mýs þær allar,

svá at frá því varð aldri við þær vart í kofa hennar^.

Kona hét þórdís, er léttari skyldi verða, ok horfði ráð

hennar heldr seinliga ok til mikils háska. Prestr sá kom at fmna

hana, er Jón héL; ok er honum þótti ráö liennar mjök seink-

ast til greiða, þá tekr hann belti sitt ok leggr um hana. J>at

sama belti hafði áðr lagt verit um kistu heilags Jóns biskups;

ok jamslíjótt sem beltið var um hana iagt, þá varð hon léttari

ok þakkaði guði ok heiiugum Jóni biskupi.

Á bæ þeim í Sunnlendíngafjórðúngi, er í Skálmaholti heitir,

bjó kona sú í þenna tíma, er Oddný hét. Hon heyrir sagðar

margar fagrar jartegnir heilags Jóns biskups. fá heitr hon á

hann, [at] fmnast niætti kirkjulykill sá, er þar hafði týnzt firir

vj velrum. Hon var í kirkju ok hét at sýngja x yater noster

til þakka hinum heilaga Jóni biskupi, ok lauk hon heitinn áðr

hon gengi or kirkjunni. En er hoa kom út or kirkjunni í

kirkjugarðinn
, þá [sá] hon, hvar lá kirkjulykillinn í grasi*"*, ok

tók upp ok varð fegin svá skjótum fundi'.

41. Á bæ þeim, er þjótandi heitir, var kona, sú er tók jaxla-

verk, ok einn jaxlinn varð svá lauss, at henni varð eingu nýtr,

ok svá sárr, at hon þóttist cigi nýta mega at láta túnguna

við koma. Hon mátti ok engan þann mat hafa, er tyggva

þyrfti. Hon mátti ok eyfit sofa nm nætr firir verkjum, þeim

er í andlitinu voru. Ok eitthvert kveld, er hon kom í rekkju, þá

hugsar hon, hversu margar jartegnir hon hafði heyrt sagðar

frá hinum heilaga Jóni bisknpi. Síðan heitr hon á hann, ok

sofnar eptir þat, en vaknar svá, at andlit hennar var verklaust.

Enn sofnar hon, ok er hon vaknar af þeim svefni, þá var

1) leiðrétt; andliga, Sk.

2) þcssi jartcin cr miklu fyr i C. (sjá bls. 205).

3) ok eigi ryðgrafinn, b. v. C.

13*
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jaxlinn sá hinn sári vorðinn faslr, ok brott horfit allt nieinit.

Hon lofaði guð ok heilagan Jón biskup.

í Ólafsfirði álLi inaðr sauð einn bHndan, ok hafði \ægt or

augun bæði; þá hél sá, er álii sauöinn , á hinn heilaga Jón

biskup, ok Yoru aplr goidin augun sauð heil bæðij fírir árnan

Jóns biskups.

Öðruni manni var vant sauðar, ok fannst eigi, en þó þólt-

ust menn vita,, at í læk einum mundi vera ok hafa fennt síðan

yfir ofan. I>á hét sá er átti, at gefa sauðinn, eða jafnviröi

lians ella, Innum heilaga Jóni biskupi. Eptir þat var á ratað

þann skafl, sem sauörinn var undir, ok afrudt. Sauðrinn hafði

í læk iegit undir skailinum, svá at ekki tók or nema munnr

ok nasar. En þegar er hann var upp dreginn, þá var hann heiIP

,

ok hafði allan dag ok nótt legit í því foraði, en svá hafði heil-

agr Jón biskup til gœtt, at ekki^ sakaði til*''.

42. Á sama sumri sem messudagr heilags Jóns biskups'var

í lög tekinn-*, varö sá aiburðr á þíngi í Jöklamanna búð, at manni

hurfu vaömál nokkur, ok var leitað livervetna ok fannst eigi.

I>á hét sá maðr, er skaöann beið, á heilagan Jón biskup, ok fund-

ust þegar vaömálin, þar sem áðr hafði lengi leitað verit. Sá

varð feginn er átti, ok þakkaði guði fundinn ok heilugum Jóni

biskupi.

Maðr hét Eysteinn, hann varð firi meini miklu, ok var því

aumhgar, at þat var honum kynfylgja. llann [varö vitlauss ok

ærr, svá^ at hann varð í böndum hafa. Epiir þat var heiiið firir

honum á hinn hoilaga Jón biskup, ok tók hann þegar heilsu*

sína, ok þakkaöi guði þá miskun, er honum var veitt, ok hin-

um heilaga Jóni biskupi.

Sá atburðr varð enn, at maðr skeindi sik á Uendiö svá

at honum varð únýt til allrar sýslu. Epiir þat hét hann á hinn

heilaga Jón biskup sér til heilsubótar, ok varð hann á næsta

degi heill, epiir er hann hafði heilið, ok varð feginn heilsu

sinni, seni von var.

Kona ein varð firir höfutmeini svá miklu, at bein leysti

i) ok frár, b. v. C. 2) vœtta, b. v. C.

3) ok þakkaði sá Iiiniim Íieilaga Jóni biskupi, b. v. C.

4) á Islandi, á alþíngi, b, v. C.

s) frá [ tók vltfirríng svá iiiikla, C.

6) ok sló í verk iniklum ok þrota í höndina, b. v. C.
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or höí'ði henni. Hon varö viö sitt mein vel oi^ röslcliga, oIí

talðist maklig til vera, íirir sakir synda sinna, at þola þvílílííin

bardaga. En er hon mæddist mjök í þessu meinij þá het hon

á hinn heiíaga Jón hiskup tii heilsuhótar ser. Ok hráðliga

eplh' heitið þá sofnar hon, ok vaknar \iö mikinn hata síns

meins, ok lauk þá með góðum athuga þeim saungum, sem hon

Iiafði heitið firir ser, ok varð alheil á skammri stundu.

Einnhverr maðr skyldi mungát gera*, ok liorfðist á úvæn-

liga; kvikurnar- vildu ekki duga. Ilorfðist þar til skaða mikils^*,

ef efnit únýttist. þá het hami á lieilagan Jón biskup, at

kvikurnar skyldu duga, ok hreif þegar við,- svá al þat varð

hit bezta öl, ok drakk hann sjálfr meö fagnaði, ok alhr þeir,

er þetta öl var til handa horit, með guðs lofi ok hins heilaga

Jóns biskups.

|>ess atburðar viljum vér enn geta, at einnhverr prestr-^

baö miðla sér af heilugum dómi hins sæla Jóns biskups; [ok

er þat var eptir honum látið ok þeir héldu á beininu, þá íirir-

lítr hann í hug sér helgan dóminn ok þótti lítils um vert^.

þá verðr þar dásamligr alburðr ok stórum merkiligr: beinit gaf

þá af sér svá sætan ilm ok dýröligan, at þeir, er i hjá voru

staddir
,

þóttust eigi þvílíkan kendan hafa. En preslrinn sjá

hinn sami tók nú við helgum dóminum með þökk ok góðvilja,

sem vera átti, ok haföi framast íong á hann at dýrka.

43. Nú xevðr aptr at víkja lítt þat, til þess at eigi liggi niðri

sú en fagra jartegn, er varö í Fljótum, á bæ þeim, er í Ilolti

heitir, á því ári er or jörðu voru tekin bein beggja biskup-

anna, Jóns ok Bjarnar, sem fyrr var sagl. Á þessum bæ , er

nú var nefndr, var prestr sá er þorsteinn hét. Hann varð-

veitti í vitum sínum annars manns fíngrguli, sér tii varöveixlu

selt ; ok af vanminni hafði hann lagt gullit á altari einn dag,

' 4 i

i) heita, 6\ 2) kveikarnar, C. 3) niykis, Sk.

4) austr á Síðii, b. v. C,

a) frá [ Guðmuncl prest Arason, er síðan varð biskup. J»essi prestr

het Steinn, ok er Guðniiindr prestr let þetta eptir honum, segir hann prestr-

im, at [honum] þótti þat ci heilagUgt, at beinit var svá dökt. J»á svaraði

^"ðmundr prestr: „hvert trviir þú ei, vesall maðr, Martinum biskup

^elgan vera, fyrir |>ví at dökk cru bein liansP'' J>á baö Guðmimdr prestr

íilla þá nienn, er viö voru, biðja, at hann eyddi ótni Steins prests, en birti

®m |>á at nýju heilagleik Jóns biskups fyrir mönnum, C. sbr. Sturl .s. 3, 9-
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ok svá í frá gengit, en komit eigi í hug at hirða. Eptir þat fær

hann sút mikla, ok liggr í rekkju um hríð. því jamfram leggr

á hríðir, snjóvar ok hvassviðri æsihg, svá at kirkjan var snjóv-

arfull nær innar allt hjá altarinu, er harðla var mjök fyrnð

ok fölnuð. Prestrinn vill rækja guös hús; ok nú er hann má
eigi sjálfr þetta gera firir sótt sinni, sendir iiann annan mann,

at ræsta innan ok hreinsa húsit ok ryðja út snjónum öUum;

enn þýngist sóttin' prests; tekr nú ok hugsar andlát silt,

ætlar at láta olea sik; minnist á ok innir vandnga alla þá iuti,

er hann átti skyn firir at gjalda. Ok þá hit fyrsta kemr liou-

um í hug, livar eða hversu hann hafði gleymt ok í frá gengit

þessum grip, er honum haföi til varövei/Ju fenginn vcrit; fær

áhyggju mikiilar ok lu^ygöar, því at honum líztallokit allri von

fundarins, þar sem snjór haföi huht allt alltarit, eu sópat síöan

alU umhveríis ok braut rudt öUii or húsinu. l'restr lá lengi i

sóttinni ok varð þó hcill; ok þegar er hann rís, ferr hann fíngr-

guUs á leit. Ilann leitar lengi ok mjök, ok fær eigi fundit;

leggst æ því fastara til um leitina, sem hann flnnr seinna;

brýtr upp gólfit, er áðr var laust ok lúit, ok lu'ífr þar ok ran-

sakar uudir niðri snæblandna mold. Ok er lirir ferst fundrinn,

þá berr svá til, at heyrir þenna orðróm: upptöku fyrnefndra

biskupa. }>á mæhr hann svá í hug sér: ^^Ef hinn heilagi Jón

biskup gerir svá, firir sinn verðleik, at ek fmna fíngrguU þetta,

er ek heíi glatað, skal ek hann dýrka ok færa honum nokkura

fórn firir ástar sakir við hann; ok engi var dvölin þess í milli,

erhann haföi þessum orðum fram kastaö, ok þá ser liann þegar

gullit, þat er hann haföi lengst leitað, liggja firlr augum sér ; lekr

upp or snjónum, ok lýsir jartegn firir hverjum manni með
miklum fagnaði".

•i4. í Svarfaðardal, þat er ytri lutr Eyjaíjaröar, var kona sú

er þorfinna hét, fátæk, mcð börn sín föðurlaus, á þeim bæ er

at Hofi heitir. Tölöu þau þar í húsi svá, at þá er [jól kæmi-*,

ok eigi mátti annat vinna, ællaðist hon til nokkurrar yfirferðar

ok biðja sér matar. Nú kom sétti dagr jóla; var hon heima

ok hvergi farin, þá verða þar þau tíöindi, at hon missir máls,

ok verðr mállaus, ok má þá eigi biðja sér ásjár eða ölmusu;

i) hans, b. V. Sk. 2) þessa javtein v. i C.

i) frá [ getg. ; kornv, Sk. líklega misritað úr kœmi (or f. oí) cn jól faUið út.
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sitr við slíkt heima firir þessa söIí. Tólfta dugs kveld jóla síð,

at kveyktu Ijósi í herberginu, ok börnin sátu hjá henni, var

móðr mikill í hug hennar. í>á hneigir [hon] sik tii nokkurrar

hvíldar. þat var henni einkum til ángrs , at veðr var æsiliga

úsvást af hreggi ok regni
,

þóttist eigi mundu komast til tíða

þá hátíð er eptir fór. llon sofnar þá, eða eigi síðr sem úmegn
nokkut félli á hana; þá þóttist hon sjá þar í húsinu dýr nokkut

mikit, svart ok ógurligt; því fylgði nykr ok fýla. fal dregst

at henni; hon hræðist ok biðr guð fuUtmgs. þá sýnist henni

skjótt ein en fegursta mær með dásamligum ilm ok sætleik, þeim

ereyddi ódauni öllum þess djöfulliga dýrs. IJa^ði ilm ok ódaunan

þetta kendu börnin ; sá þó enga nýlundu; ræddu um ok undr-

uðu, vissu eigi, hví sætti. En sú mær, er henni sýndist, ægði

dýrinu með litlum dúki, er hon hafði í hendi; en sú vesla

vetr sökk þegar í jörð niðr. Mærin sjá sama, er hon hugði

Maríu vera, hvarf henni þá ok at sýn. þegar erhon var í bruttu, þá

sér hon f^orfmna standa í dyrum mann þekkiligan, Ijósan, lágan

vexti í kápu svartri. Gjörði hon sér þat helzt í hug, at þar

mundi vera hinn heilagi Marteinn biskup. Sjá maðrstóð í dyr-

um, ok blezaði þau þaðan með krossmarki, ok var senn horf-

inn. Litlu síðar gengr þar inn maðr hvítklæddr, undir svartri

kápu; hefir í hendi vatnker ok stökkul. t>ar kendi hon hinn

heilaga forlák biskup. Hann hafði hon sét um sinn í lífi sínu, ok

honum var hon nokkut skyld at frændsemi, ok því hafði hon á

hann kallat af öllum hug í sinni nauðsyn, framar en á aðra helga

menn. llann gekk at* ok settist niðr at fótum henni, ok spurði

hana, hversu henni færi at. Nú er hon mállaus, ok mátti engu

svara. þá réttir hann hönd síua at henni, ok dreypir vígðu

vatni í munn henni ok segir henni svá: ,,Nú muntu fá aptr mál

þitt ok fara til kirkju áþessisömu nótt; en þú luigfest þá luti,

er ek segi ok ek legg á þik: þú vandist htt at sýngja ftrir mat

þinn ok niinntist eigi framliðimia manna, sem þú skyldir, er eigi

verða úfegnari bænum en þú fæzlu. Nú frá þessi stundu sýng

jafnan firir þeim iij pater noster áðr þú takir til matar þins.

þat er ok mikil úvenja margra manna, at vaka allar nælr til

engiss nýz^, en sofa um morna; þat er bæði í móli guðligri

setníngu ok manna hjálp ok heilsu'*
;

því at þann tíma

1) Hér byrjar aptr 221. a) neyíz, 221.

a) guðl. setn. ok miindángligu cðli,*C.
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dægra einna mest flýgr fjandinn umhverfis heiminn innan , ok

[leitar aUs í meö sinni slægð ok svikum, alit manníölk at glepja

frá nytsamligri vöku, er skyldast væri í guðs lofi at vaka ok

hann hjálpar at biöja^ En þú íær ok þessa aUa hhiti bróður

mínum lírandi biskupi, ok vin mínum Guðuuuidi presti Arasyni,

ok aöra þá hiti nokkura, er þú skaU engum manni öörum til

trúa, innl þú íirir honum einum". At svá mæitu hvarf hann

henni; hon vaknar ok má mæla; sækir síðan til kirkju ok segir

slikt sem hon sá ok heyrði í firirburðum. Fám dögum síðar

fór hon sem lienni var boöit; ok er hou gengr, sem vegr

heniiar Uggr, [um heiði Ijurri bygði, þar sem var saurugt ok

haUt, þá skriðnar liou ok feUr í kliíi uokkuru ; rekr hana

jamskjótt fram at liamri nokkurum ákafa liáFum, þar er undir

voru gljúfr ok gjögrar^; ok er hon kemr uijök svá fram at for-

aðinu, þá festir hana á úsléttu nokkurri, svá at hon liggr^

opin ok má sik hvergi hræra or þeim stað, sem hon var komin,

ok^ þorði hon engu móti at gera, því at þá væri ráðinn bani'

ef hana ræki firir liamrana niðr. liörnin gráta, er þau

sjá misfarar mæðr sinnar, ok megu heuni ekki duga. Uon

luiggar þau; kaUar ser munu vel at iara. Ok er lion lá svá

váðvænliga komin, þá varö því lU^ast, sem nokkurr bæfi hana

upp hægliga , kom hon þegar fótum undir sik svá at lion stendr,

ok gengr því næst þar til er voru börn hennar; komust þau

öll saman við trauð ok** nauö af heiöinni, því at kne hennar

hafði skeinzt, þá er hon féU í kUfinu ; koma um síðir tU næsta

bæjar or öræfl þessu, ok segir sik séð hafa þann sama dag

fara firir sér, þá sömu leiö sem hon fór, aöra konu meö börn

sín; biðr menn fara, at forvitnast vandliga, hvat um hana hafi

gerzt. Nú var farit ok ieitað ok faunst sú kona steypzt bafa

með börnum sínum í þat sama forat, sem henni hafði

nœst váöa, ok voru þau öll lífíátin. En I>orfmna mátti þá

hvergi gánga; var firir því flutt á fund Brands biskups

;

1) frá [ kastar þessum þúnga á menn , ok þykir |)á gott ef hann fær

svœft þá, at þeir gleymi mor^íintíðum sínum, C.

2) frá [ um Heljardalshelði, ok ætlaÖi til Hóla at finna Brand biskup,

sem henni var boðit, en færðin var iU um hciðina ok lá nær einn jOkuU

yfir aUa;
J>á.

bar svá at, at hana rak at gljúfruni nokknim ok féU hún, C,

þann. 221; lá, Sk. 4) þat b. v. 221.

fi) hennar b. v. 221. 0) við, b. v. 221.
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segir allt slíkt honum, sem henni var sagt. Ok er hon haföi

þar nokkura daga hvílzt, þá var hon fíutt þaðan til nálægs

bæjar, er heitir á Kálfsstöðum; ok á sama kveldi, sem hon

hafði þar komit, þá sýndist henni sæll þorlákr biskup standa

hjá sér [svá segjandi : ^jjolir þú hart nú í ferðum þmum" " — Ilon

svarar; ,,svá er víst'\ Hann mælir: ,.vel hefir þú gætt þess

er ek bauð þér". Ok er hann hafði svá mælt, tók hann ok

slrauk linliga hendi sinni um hinn sára fót hennar ok sagði : ,,nú

mant þú verða heil með ölki; far nú ok seg Guðmuudi alla

luti, sem ek hauð þér, svá ok öllum þeim er heyra vilja, þá

luti er yíir þik heíir liðit, ok þér er eigi bannat upp at bera,

þá seg úlalliga". Enn mælir hann til hennar: ^Jivat ætlar þú,

hver þig haíi upp reista, þá er þú féllt í fjallinu''? — ,,Eigi veit

ek, en þér ætlaða ek, ok þik hugða ek þar verit hafa". ,,Eigi

var ek þar", sagði hann, "heldr bróðir minn Jón biskup var

þá [nærri, hann reisti þikupp'-'. Nú kom ek at miskunna þér,

hugga þik ok græða, ok styrkja þína eymð [ok öngvíng-*, ok

jafnan man ek þér ásjá veila". þá vaknar hon; var heill fótr

hennar annan dag; fór þá fagnaðarfull leið sína, ok segir þetta

allt greiniliga Guðmundi biskupi'*.

Ein aldræn*^ kona tók fólarmein mikit, svá at hon lá í

rekkju alla xij mánuði. Eptir þat liét hon miklum fégjöfum

á hinn heilaga Jón biskup, ok varð hon þegar heil.

45. *"'Nú höfum vér yílrfarit nokkut af hTi ok jartegnum hins

heilaga Jóns biskups, eptir því, sem vér höfum fundit á skyn-

samligum bókum ritað, ok haft sumt af skynsömum mönnum
ok rétlorðum. Er nú sú vár bæn til þeirra allra manna, er

þessa frásögn hafa með höndum, at þeir íh'irlíli svá fremi

vára frásögn, er þeir gera aðra merkiligri, ok láta oss ná sjálfa

at konia réttindum íirir oss, fyrr en þeir felli dóm á at rengja.

t>ess viljum vér ok biðja einkum alla þá menn, cr þessa frá-

1) frá [ ok spurði hvert hert hefði um farirnar, C.

2) frá [ nálœgri en ek, þvi at hann leynist mcir at öUum jartegnum,

ok er hann þó hvergi lægri at verðlcikum viö guð en ek, C.

frá [ b. v. 221.

4) presti, 221. þessi jartein er í C býsna óUk Á að orðfæri , nokkru

styttri og viöast miðr orðuð.

a) þaiinig 221; aUtlruð , Sk.

6) saugT lyct hins heilaga Jóns biskups, 221, (fyrirsögn) með rauðu letri.
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8ögn hafaheyrt, en sjálfa oss mest iindh', ok vár þyrpt, at vér

sækjum at árnaðarorði öll saman þenna hinn háieita guðs

dýrðh'ng, enn heiiaga Jón biskup, ok köllum á liann í várar nauð-

synjar. Látum oss því skyldra þikkja hann at athyllast, sem

vér heyrum fleira dýrðlikt frá honum sagt, bæöi af lífi hans

ok jartegnagjörö , iiversu almáttigr guö lét sér sóma bans

dýrð at birta firir mömuun. Biðjum þá þess með alhuga þeana

hinn góða^ guðs vin, at hann árni oss við droltinn allra þeirra

luta, er oss hggr stærst við meðan vér hfum þessa heims,

ok guð kalh oss svá fremi af heiminum, er vér hafum náð áðr

alhim þeim viðrbúnúigi viðr andláti voru, er oss má hjálpvæn-

ast vera; en at hðnu þessu hTi veiti hann oss paradísar vist

líl dómsdags, en eptir dómsdag himinríkis visl eihfa með

sjálfum sér ok allum helgum in secula seculoruvi, amen'^,

i) göfga, 221.

i) Neðst á blaðs. í 221. er mcð rauÖu letri; ifl^^" hefr saugu hins

inykla Augustini sva sem herra Uunolfr aboti Sigmundarson af Yeri snar-

aði af latino. prologus^\ ^etta er fyrirsögn fyrir Augustinus sögu, sem

))efír komið á eptir Jóns sögu í þeirri skinnbók, einsog í Sk.
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YIÐBÆTIR.

A hinum sjaunda degi cptir andlál hins sæla .lóns hiskupsj þá

er enn voru allir hans hugðarmenn ok áslvinir í mikilli hrygð

af hans dauða, ok var þó öHum hryggvari sú ekkja, er fyrir

slaðarhúi hafði ráðit, ok annazt allt vel ok trúliga ok forsjáliga.

En þat er sagt, at ij konur mikilsháttar öfunduðu hana ok

settu ráð í nióli Iienni með presti þeim er IJjalti hét, ok fyrr

gálum >ær, er þar var at ráðum, ok einn hafði enn verit af

viUiarmönnum hiskups, ok kutuðu um þat, hvern veg þau

mættu ræna hana því valdi, er hún hafði hai't meðan hiskup

lifði ok vel fyrir ráðit, ok vildu gruna, at lu'm varðveitti trú-

liga, ok hugðu þau, at hún mundi leyna af nokkrum góðum

gripum ok ætla at senda dóttur sinni. En er þessar konur,

þó ei siðlátar væri í mörgu, urðu staðfastar í þessi ætlan af

áeggjan íjandans, þá gánga þær um nótt, ok þessi prestr með

þeim, at hvílu hennar, þá or hún svaf, ok tóku á braut alla

lykla, þá er hún haföi lagt hjá sér; þeir gengu at klefum ok

at öðrum lokum, ok luku þau upp ok ransökuðu hvervitna.

En þau tóku öll eina hefnd eptir guðligum dómi, en þat var

vitfirríng þegar um morguninn eptir; ok lýstu þá yfir þvi, at

þau höfðu misgjört við vin hins sæla Jóns biskups, er þau

lögðu harm á harm ofan þessari góðu konu, ermest hrygðist áðr

af andláti hiskups, ok því fengu þau skjóta hirtíng af guði.

En þessi kona het önnur Guðrún, ok var göfug húsfreyja, en

önnur het Yalgerðr Böðvarsdóttir, ein ágæt mær.

2. þess atburðar verðr einkum viðr at geta, er at barst

eptir andlát hins sæla Jóns bislíups, á þeirri stundu, er ámeðal

varð hans andláts ok upptekníngar. Er þat upphaf til þeirrar

frásagnar, at þá hinn sæli Jón biskup réð fyrir Hólastað, þá

réðust þángat margir siðlátir menn , bæði karlmenn ok svo

konur, sem fyr var getið. En lil forráða réðst sá maðr, sein

fyrr var getið, er nefndr er llámundr prestr Bjarnarson, ok

með honum frændmær hans, er Hildr hétj úng at aldri en hrein

jarteinir, sem C hefir ninfram A ok ekki iirðu settar jieðanmáls.
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at iíkama, en lítilát í verki, mild í hugskoti, fögr at álitl en

fegri at trú; því at svo var trúa hennar mikil , at hún fýstist

þegar á únga aldri einsctuh'fs, ok bað kostgæflhga hinn saíJa

Jón hiskup, at hann léti henni einni saman hús gjöra ok vígði

hana til nunnu. Uún hað ok frænda sinn ok fóstra, at veita

sér fulltíng lil þessa, at biskup léli þetta eptvr henni. En

þessa baen iekk liún ei af þeim, því at þeir þorðu ci tii at

hætta, hvort hún fengi haidit svá brattri fyriraitlan. Ok cr hún

náði því ei, cr hún fýstist, þá iiverfr hún í burt um haustið

einn hátíðisdag eptir mcssu leynihga, ok leitar sér eyðistaðar.

fá var at henni ieilað, ok fannst hún hvergi á staönum hcima

ok eigi á næstum bæjum, ok undruðust þetta alhr; var þat ok

sumra manna ætlan, at hún mundi hafa misst vits síns bráð-

liga ok hlaupit á ána er skammt var frá staðnum, eðr fyrirfarit

sér með öðrum slýótum atburð. En er þetta heyrði ein vitr

kona, er Guðrún Daðadóttir hét, móðir íngunnar, er fyr var

getið, þá mæiti hún: ,,ei skuiu þér ætia svá heimskiiga um
systur vora Uildi, því at hún kom tii -vor snemma í morgun,

segi ek yðr satt, at liún bar ei óra í augum, lieldr þekk guð-

legri miskun. Trúi þcr því, er ek segi yðr, því at fjarri mun
hún reynast, sem þér ætluðut". Ucnnar var vant nokkura daga;

þá sögðu konur þær, er farit liöfðu áðr um sumarit til berja

í Koibeinsdal ok hún með þeim Hiidr, at iiún hefði þat mælt

fyrir þeim, at þar þætti henni vera byggiligt þeim manni, er

einsetulíf haida vildi; sagði berin vera gnóg at eta, ok hin

skírstu vötn at drckka, ok gnógt hellnagrjót, at gjöra sér af

herbergi. En af þeirra IVásögn þá kom mönnum í hug, hvat

hún hafði opt áðr taiat; þvífaramenn skyndiiiga tii þcss staðar,

scm konurnar höfðu tii berjanna farit, ok fundu þar skjaidmcy

drottins vopnaða með bænum, ok búna tii bardaga móli fjand-

anura ok hans fíokkum, ok brynjaða meö lieiiagri trú, en iijáim-

aða meö voninni, ok skjaidaða með psáima saungvum. Hún iiafði

þar þá gjört sér eitt htiö skygni af hellum, ok haföi hún lesit

sér, mikif bcr tii fæðsiu. Henni var þá fyigt heim á staðinn

ok fögnuðu aiiir menn hcuuar aptrkomu, ok náði lu'ui þá því,

er hún hafði iengi tii girnzt, því at þáicthinn sæh Jónbiskup

gera hcnni eitt htið iu'is , áfast saunghúsi, fyrir simnan kórinn,

ok horfðu suör á dyrin, ok vígði hann hana tii nunnu ok vígöi

henni þenna kofa til at byggja, ok liföi hún þar sitt iíf til eUi ok
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þjónaði guöi þar nótt ok dag, nieð föstnm ok bænum. En

þá er hinn sæli Jón biskup andaðist, þá hlaiizt svo til, at hann

\ar grafinn gegnt kofanum.

3. Nú skal þat segja, hverja miskun ok huggun guö veitti

hcnni fyrir verðleik hins sæla biskups Jóns, fóstra hennar, þá er

iiann var liðinn af þessumhcimi, því at eptir andlát hans þoldi

hún marga freislni óvinarins, svo sem margir vissu ok ei mátti

leynast: Á nokkurri tíð gjöröist þar músagángr svo mikill í

kofa hennar, at bæði voru margar ok stórar, en henni voru

þær mjök hugstæöar, ok þótti henni við því búit, at hún mætti

ei standast. I>ar var hversvitna í leitað, þess er vnönnum kom
í hug, at eyða þessum óvættum, ok liaföi ekki at sök. þá var

sent eptir hinum hagasta smiö, BersaDagssyni, at hann bjarg-

aði henni meö sínum hagleika. llann felHr innan kofann ok

þih' sem vandligast, ok varö ekki bót at; þá var þar komit, at

menn þóttust ei fá at gjöri. Ok er Hildr einsetukona sá, at

menn mundu fyrirleggjast at bjarga henni viö í þessari freistni,

þá mælist hún við einsaman einhverja nótt: ^JÍf minn herra

Jón biskup mætti vita, hvert ángr mér vaíri at þessum óvætt-

um, ok vildi hann nú hyggja svo um mitt, andiiga, sem hann sá

líkamliga' meðan hann liföi hér í heimi með oss, þá mundi

nú ei svo lengi fram fara. ^^Heyr þú nú, hinn heilagi Jón

biskup", sagði hún, ^^því at þú helgaðir mik guöi með nunnu-

vígslu, ok settir mik í þessum stað ok leystir mik af ahri íjand-

ans freistni með máli munns þíns ok fulltíngi bænar þinnar;

en nú firirlæir þú mik framliðinn. lleyr þú nú ambátt þína

trúandi, því at ek má hjálpast viö þinn verðleik, svo at ek

verði ei yfirstigin eðr ek firirláti bygð mína, þá er þú bjóst

mér hér fyr, svo at ei fagni óvinrinn afmér. Yertu svo nálægr

nauösyn minni, sem þú hvíHr nær mínu húsi; ok þessar hinar

veslu mýs,- semmik hræöa ákafliga, keyr þú þær svo í burt, at

þaír sjáist hér ei síðan, til þess at ek gleðjumst fyrir þínar

sakir, ok megi ek gjöra guði mínum þakkir í styrk hans þjón-

ustu''. Ok er hún hafði þeita mælt, þá sá hún mann koma í

í^ofann kennimannligan ok heilagligan ok mjök göfugligan. En
hún þóttist þar kcnna hinn heilaga Jón biskup. Hann hafði

stökkul í hendi, ok stökti um húsit, ok rak svo í burt mýsnar

J

,

M í
'

j

OrÖin j^andliga" ok ^.Ukamliga" standa hér liklega öfugt*
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allar, ok varð aklrei vart við þær síðan í \)eim sama kofa, ok

gjörði hún guöi þakkir ok Innuni sœla Jóni biskupi.

4. Sú kona var ein á Jlólastað á dögum Kctils biskups,

er Guðn'in hel, ok \ar kend \iö kivkjunu ok köUut kirkjnkevlíng.

Hún unni mikit guði , en þó gjörði liún marga liluti óvitrliga,

því hún var fám mönnum lík at undarligum Idutum ok siðum.

þessi kona vakti nætr allar nær í gegnum í kirkju lijá líkum.

Hún hafði gjört ser lijá liurðu kirkjunnar svo sem altari nokkut,

eðr stali. I>ar sté hún á þann stall daga ok nætr ok kallaði

þaðan til guös ok mælti svo: ^^Tak þú mik Kristr ok skjótt,

tak þú mikl eigi er þegar nema þegar sé". f>at var einhverja

nótt, at hún hal'ði enn vakat at vanda sínum lijá einu h'ki, þá

sýndisthenni um miðnœttis skeið hrærast hinn dauði á hörun-

um, ok lithi síðar á fætr standa með mikilli gnauðan, ok vildi

sækja at lienni ok grípa hana höndum; en þegar varð hún

ákaíliga hrædd við þessa sjónhverfíng , ok kallaði á Krist með

ópi miklu, ok flýði þá undan innar allt til altaris , ok greip

ofan af altarinu kistil, er í voru helgir dómar, ok hafði í faðmi

sér, ok leyndist svo firir innan altarit skjálfandi. En af þess-

um ókyrleik vaknaöi guðs amhátt Hildr, ok vildi vita hvaða

ókyrleika væri at heyra fram í kirkju. Hún lauk upp glugga

einum, er á var saungþilinu, ok leit hún fram í kirkju ókyrleik

mikinn; hcnni sýndisl kirkjan öU full at' draugum hræöiHgum

ok skuggum, ok sóttu allar þessar sjónhvcrfíngar at Guðrúnu.

En er Hildr sá þetta, þá vildi hún skjótt frá líta; en þess var þá

ei kostr, því at þá var andlit hennar svo stirt ok áfast, þilinu, at

hún mátti hvorki hrœra hálsinn né höfuðit. þávildiliún leggja

saman augun, [en mátti eigi] fyrir því, at svo voru stirð sjáldrin,

at hún gat augnabránum hvergi vikit; því varð hún at sjá þat

er hún vildi gjarna ei sjá. Ok er hún var svo fast haldin í

þessari hraiöiligri sýn, þá tók liún með mikiiii áhyggju at kalla

á Jón biskup fóstra sinn, at hann dygði henni ok IVelsti hana

af þeirri ijandans freistni, svo sem hann hafði áðr fyr gjört;

ok þá þegar sér hún hinn sæla Jón biskup gánga or saunghúsi

skrýddan biskups skrúði, ok hafði bagal í hendi. Henni þótti

hann með miklu Ijósi ok heilagligr at sjá. Hann nemr stað á

saunghús-gráðunum, ok með bagalstafnum ok broddinum bægir

hann þeirri hinni vondu sveit, svo at þessir óhreinir andar

ílýðu allir undan hans heilagleikj sumir þar niðr, er komnir
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^^^y^, scm hinn versti reykr. En hiun heilagi Jón hiskup hvarf

^*^iini þegar eptir þessa sýn; var hún þá ok frjáls af allri

l^Girri vondu sýn, loftmdi ahiiáttugan gnð ok hinn sæ-ia Jón
^*isknp, lostra sinn. Kn Guðrún kerlíng leyndist allt til morg-
'^*is, ok vissi ekki til þess, hvat Krisls ambált hafði atborizt.

þenna atburð sagði hún fám mönnum, því at Ilildr vildi

^Cí'a fráskila alhn ijölmælgi, eptir þat er hnu hafði í einsetu

S*^ngii; kirkjukorh'ng var Ijölmáhig, ok fyrir því var þat í

*^Gstra manna vitorði, scm henni bar til handa; en llildr nunna
^^ííði sem fæslum frá. Oddnýju Kuútsdóttur sagði hún frá, en
^ddný sagði frá Guðlaugi múk Leifssyni, er þessa sögu hefir

'^íiinansett.

0. Svo er hör sagt, at einsetukona Ilildr lifði frá dögum
•^^ns bískups, ok til þess er Björn biskup Gilsson hafði verit

^^>sl^up xij vetr, er liinn þriði reð fyrir Ilóhi biskupsdæmi. Hún
halði alla stund lífs síns himneska atferð hér í þessum heimi.

^ýudist ok þat her í þessum heimi á hennar yfirbragði, at hún
heilags anda gipt í sínu brjósti, því at hún var jafnan blíð

mjúklynd ok hafði dúfn einfeldi. Ilún lærði siðlátar konur,

P^-r er komu til hennar í hijóði, Ilún fóstraði ok snauðan
^^ein, þann er Ketill biskup veitti, er J>órólfr hét, ok kendi
*onum psaltara; ok þá er hún tók at eldast mjök, ok hún
^atti eigi fyrir frosts sakir ok kulda vera í kofa sínum á vetr-

þá var henni fengit varmahús ok þjónaði henni ein kona.

lét tjald eitt hánga yfir sér, til þess er hún sæi ei þu
^enn, er í húsit gengi; en hún mælti aldrei veraldlegt orð

I
gálaust; en hvat sem hún þurfti nauösynhgt at hafa, þá

hún þess með bendíng eðr hljóðum orðum. Uún fylldi

sína í góðri elli hinn v. [nonaíf]* dagMartii mánaðar, ok
*^i^daöist ok fór þá til guðs, ok frá þcssa heims áiiauð. En

heQr uú almáttigr guð fagrliga fyrirséð, at svo sem hún
samlengd hinum sæla Jóni biskupi meðan hann lifði, þá ber

' svo saman andlátsdag hennar ok upptekníngardag hans.
Svo sagöi Braudr biskup Sæmundarson, þá er lík Bjarnar
ups var niðrsett hjá hinum sæla Jóni biskupi: at þá er

kirl

^ ^***^^^ ^isiv\ hans,- þá kendu allir menn ilm, þeir er í

Mugarðinum voru. En þeir er gröfina grófu luku upp kistu

) í
C; bsett h6r við samkvœmt upplekuíngardegi Jóns biskups.
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hins sœla Jóns biskups, ok bauö þeim mikla þekt, er þeir sá

líkit, ok var þá margstaðit haldit á beinunum, ok sem vænst

þótti til, at annan veg muntli vera en ilma af^

6^. Sá var einn maðr, er þat mein hafði, er siitnaðr var

á honum kviðrinn, ok voru signir niðr á honum smáþarmarn-

ir, ok hafði hann liaul. Kptir þat tekr hann stein einn úr

leiði Jóns biskups ok batt við kvið ser, þar er sakaðr var; en

um morguninn eptir, þá var hann' heill maðr, svo sem hann

var borinn frá móður kviði, lofandi guð ok hinn heilaga Jón

biskup.

Maðr hét Guðmundr, hann var daufr báðum eyrum , svo

at hann heyrði ekki
; þá hét hann fyrir hinu hægra eyra á

hinn heilaga l>orlák biskup, en á hinn lieilaga Jón biskup iyrir

því vinstra, því at þá var ei upp komin helgi Jóns biskups; en

hann hét at sýngja pater noster fyrir dag hvers þeirra. Nú

kom at þeim degi, er lieilagr dómr Jóns biskups hafði verit

upp, tekinn, ok fékk hann þá heyrn sína [á] því eyra, er hann

haí'ði á hann heitið, lofandi guð ok hinn heilaga Jón biskup.

7=*. Halldór hét maðr, hann haföi brotfall; hann hét á hinn

sæla Jón hiskup , at hann skyldi sækja honum heilagan dóm

hans ok vaka þar, ok hann liét enn nokkru fleira; ok þegar

hann haföi fyrir heitinu mælt, var hann alheill, lofandi guð ok

liinn heilaga Jón biskup.

J>at var á lángaföstu , at bóndi fór at kaupa föslumat,

sá er Yigfúss hét, því at þá var lokit öllum vistum heima,

nema hval. Bóndi var lengr heiman en hann íetlaði, því at

veörátta var svo hörð, at hann gat ei heim komizt, ok varð

at vandvæðum heima um föstumatinn, því at hvergi gat at kaxipa.

J>á mælti húsfreyja, at hún mundi heita á guð ok hinn sœla

Jón biskup sér til árnaöarorðs, at hann gjörði á þeim misk-

iinnarbragö í h'kn sinni á nokkra hmd, svo at þeir menn legöi**

1) þessir 4 unflanfarandi kapp. standa í samfeUu í C. nnUÍkap. 22 og 23.

2) Eptir upptckning Jóns biskups standa í C fyrst jarteinii*nar um
Leif, Guðlaugu, Hildibjörgu, Sigríði, cn þar nœst koma J)essar tvær.

's) {)ví nœst stendr í C um Jíuríði, Eystein, ^jAnnar maðr skeindi sik

á hendi*' og ^.Ein öldruÖ kona" en þar nœst koma þessar sex jarteinir.

4) logðu, C.
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fii niðr þiirfösta sina, er áðr Iiöfðn fastað fyrir gnðs sakir;

en at heiti vorn meö hcnni dælr hennar. þær hétn at sýngja

CL sinna ])ater noster ok Maríuvers , ok gefa hinn fyrsta kálf

undan kiim sínum. I>etta var innn næsta dag fyrir Benedictus

messu; þá var ekki lii náttvcrðar þeimj, en þat voru xij menn

er föstuðu. Svo bar at á þcim dcgi, er þær höfðu heitið, at

mœr nokkur átti erindi at lara í rót upp, eptir þeim hlut, er

hún liafði þar eptir látið
; þá sá hún hggja á hurðásnum vij

flska skarpa, ok þótlist liún öngva hafa séð jafngóða, ok unn-

nst þeir at gnógu þat kvöld. En brátt eptir þat kom bóndi

heim, ok sögðu þau honum þenna atburð, ok lofaði hann guð

ok hinn heilaga Jón biskup.

Maðr einn fór lciðar sinnar föstndag hinn lánga; en hann

átti at fara yfir vatn mikit ok var ís á vatninu. En er hann

átli eigi lángt til lands, þá hrast níör ísiun undir hestinum,

ok féll hann í vökina, en maðrinn komst á land ok var á land-

nyrðíngr ok hit grimmasta veðr fyrir kulda sakir, en leið var

laung eptir mönnum; ok er hann komheim, þá voru menn at

psalltara saung ; en prestr einn álti hestinn, er Ivarr hét. Hann
hét þegar á hinn sæla Jón biskup, at bjargat skyldi verða hest-

inum ok því seni á var, eu öngum manni þótti lífs von hest-

inum fyrir kulda sakir ok dýptar vatnsins. En þó fóru menn
til vatnsins ok sá þar fljóta hestinn lífs í vatninu ; ok þegar er

þeir komu at fram, þá lagðist heslrinn at ísbrúninni
,
þar sem

þeir stóðu fyrir, ok drógu þeir hann upp á ísinn ok riðu hon-

i-im heim ok jafnsiða, ok lofuðu guð ok hinn heilaga Jón

biskup.

8. Steinólfr hét bóndi, hann bjó á landi staðarins at Hólum,
ok haföi þat mest sér til atvinnu, er staðrinn átti, sem margir

^ðrir. IJann fór leiðar sinnar ok annarr maðr með honum, er

^valr hét; þeir fóru með hest, erBrandr hiskup átti, ok höföu

^ ij vættir hvals. En er þeim varð minnst von á, þáféll hestr-

niðr, ok réttir frá sér höfut ok fætr. Tóku þeir þá úr

^^inninum; þeir staunguðu ok börðu hann alla vcga, ok hrærði
hann hvergi á sér. l>á mælti Svalr: ^,Ei ætla ek, at vit mun-
"n^ þurfa lengr við hann at fást, því at mér sýnist hestrinn

l^auðr vera'\ ^^Svo sýnist mér ok", sagði Steinólfr, ,,en opt
Pikkir mér bráð kunna at verða hrossa-sótt, en sú slysförin

"^^íri, ef deyja skal hestr þeirra Maríu ok biskupa vorra hér í

14
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höndiim mer". ^^Ekki verðr nú gjört íit því"
,

sugði Svair.

SteinóliV hann mæiti þá: ,,ok hví mun Jón l)iskup viija iáta

(leyja hest sinn, svo góö sem lionum þótti hrossin meðan

hannvarher í lieimi, ok fyrir því mun ek nú heita á luuni, al

hestrinn rakni við, ok mun ek sýngja íimtigh* sinnum pater

noster^ ef hann virðist at heyra ákall milt, ok iáta lyigja jaí'nan

mörg Maríuvers. Ok þegar er liann luií'ði lyrir lieitinu mælt,

þá hrærðist liestrinn. þeir tóku þá grös ok lögðu í munn
Jieslinum ok át hann þá. Eptir þat spratt liestrinn upp ok

gekk á gras ok beit tíöum, en þeir urðu i'egnir. ,^l>at ætia ek",

sagði Stcinóií'r, ^^at okkr muni duga at lara itrátt, þvi at sá

einn á nú hlut at með okkr, at ei man þat láta at skorta, at

við komumst ei heim í kveld". Wú leggja þeir upp á hestinn

þat hit sama, sem hami haföi áðr horit, ok fara Jeið sína, ok

koma heim um kvöldit ok segja atburðinn Braudi biskupi, ok

lofuðu allir guð.

9. Svo er sagt, at kaupmenn fóru á ij skipum af Orkneyjum

tii Islands, ok sigldu þar til er þeir kornu í lands sýn. Eptir

þat tók af l)yri alla ok gjörði logn; lögöu þá livorrtvcggi í rétt*.

þá gjörði þokur miklar, svo at hvorki mátti sjá sól né land,

ok héJzt þat viku ; en [lat var IVjádaginn, er þeir lögðu í rétt.

En annan frjádag eptir raiddu menn um á öðru skipinu, ut

þeir mundi heita nokkru. En þar var íslenzkr maðr einn á

skipinu, er ]>órðr hét; hann mælli, at þeir mundi heita á Jón

biskup. þeir urðu þegar allir samiuiga á þat, at hverr maðr

skyldi gefa liálfan enskan peníng, ok hétu at sjá skyldi annat-

hvort sól eðr land fyrir þoku sakir, áðr en nón kæmi þann

sama dag. Eptir þat festu þeir heit >sill; ok er at nóni dró,

skipaðist ekki veörit. |>á tóku Austmcjni at ámæla Jóni bisk-

upi, ok sögðu iiann ckki helgan vcra, ok l'óru til matar síns.

En þeir menn i austri voru sá at þoka öli var lioríin, ok hér

með sá þeir sól ok land, ok voru þeir komnir fyrir Austíjörðu,

ok þá sá þcir skip þai, er þeim hafði verit samfara um sum-

arit. Nú tóku þeir at skipa iandi. Eptir þat dró yíir hinn

sama myrkva, scm áðr hafði verit; kom nú at vindr, ok sigldu

þeir til hafs. En þeir er á voru öðru skipinu ok öngvu höföu

heitið, þeir sá öngva vcðraskipan, hvorki sóP né land; ok er

j) reit, C á báðiun stOðum tf) Icidr. ; sjó, C,
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vincJr koin á, sigldu þeir tii líinds er öngvu höfðu heitið , ok

komu á Eyrar ok hrulu skipil í spón. En þeir er heitið höfðu

H hinn lieilagu Jón hiskup sigldu þar tíi er þeir komu veslr fyrír

Breiöafjörð
, ok tóku þar höfn í Dögurðarnesi , lofandi guð ok

hinn Jieilaga Jón hiskup.

Bótólfr het niaðrj hann hjó skip sitt til Íslands; en þá er

þeir voru í liafi staddir, þá fengu þeir myrkva mikla , svo at

þeir vissu ei, livort þeir liorfðu. því gekk ij vikur. Eptir þat

hétu þeir á hinn Iieilaga Jón biskup, at þeir skyldi sjá himin-

túngl fyrir hina þriðju sól. l>eir hétu, at hverr maðr, sá er á

skipinu var, skyldi gefa háifa mörk vax, en þar voru á xviij

rnenn. þetta var frjádaginn nær nóni. En laugardaginn eptir

sá þeir land, ok voru þá komnir fyrir Lánganes
;
komþáávindr

hagstæðr ok tóku Gáscyri, lofandi guð ok hinn heilagaJón biskup'.

10. Sá atburör varo áVíðimýri, í ágæts manns hýbýlum,

Kolbeins Tumasonar, at kona sú er vann Gyríði húsfreyju fór til

laugar, ok önnur kona með henni af næsta bæ, þeim er í Drekku

heitir. I>ær höfðu meö sér klæði mörg, er húsfreyja átti ; eu

veðrátta hafði verit mjök hörð áðr, ok þá voru frost mikil ok

þúngi'ært. En er þan* komu til laugarinnar, þá tók forkatla af

sér skóna, ok lagði niör undir stein einn. Eplir þat taka þær

at þvo; var þar ok komit margt annarra kvenna til þvotta.

Arndís hét kona, hún tók til orða: ^^hrafn flýgr þar," sagði

hún. ,,Uvat er undir því?" sögðu þær. ,,Mér þótti, sem hann

hefði nokkut í mnnnl sér," sagði hún, ^^eðr hvar léztu skó þína,

þorkatla?" — ^Jlér undir steininn", sagði hún. Eptir þat leita

þær skóana, ok voru þeir þá í burtu. Sjá þær nú ailar, at

hrafninn ilýgr austr til Krossaness, ok eptir þat hýst hver

kona í hurt, svo at þær urðu tvær einar cptir, þorkatla ok

Sigríðr, ok tekr nú til að líða fast at aptni; þóttust þær nú

^ita, at henni mundi ei duga at gánga skólausri í þessari ófærð

frosti; þeim þótti ok illt at vera þar, því at þar höfðu

snauðir menn áðr andazt í laugarhúsunum. Nú fara þær í

^*^ng; þá mælti l>orkatla: ^^INú skal heita á Jón biskup frænda

*^inn lii þess, at annathvort sé , at menn komi í móti okkr

*^ða hann leggi annat til hjálpar, en ek mun bíða meðan þú
^Grr til hæjar, ok skal sýngja v pater noster hvor okkar ok með

C setr hdv ú iniUi söguna lun Narfa.
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Maríuvers. Eptir þat fór Sif^ríðr úr lauginni, en }>orkatla sat

þar eplir. En í því bili er Sigríðr gekk iir lauginni
,
þá mælli

hún: ^Jirafn flýgr þar," sag^i liún. ,,Hirð eigi þat," segir J>or-

katla. ^Jsir úr lauginni," sagði Sigríðr, ,,því at mér þótti, scm

hann hefði nokkut í munni sér, sem fyrr." Nú hugðu þær at, ok

sá, at hrafninn fló aptr til hins sama steins, sem hún hafði

skóna fyrr haft um daginn , ok lét þar niðr þat hann fór með,

ok fló burt eptir þat. En þær fóru þángat til, ok sá, at þar

voru þá komnir skórnir heihr ok óskaddir, ok fóru þær heim,

lofandi guð ok hinn heilaga Jón biskup, ok sOgðu þenna atburð

Kolbeini bónda ok mörgum öðrum^

11. þórdís hét kona, er ennvarfyrr frásagt-; hún áttikú

eina, sú cr sjúk var, svo at hún át ekki, ncma lagt væri í munn
henni, ok fórst þat fyrir þat kveld

;
þá var hart í hug hennar, því

at þar iá við lífsbjörg hennar, ef kýrin vœri drepin. þá liét

hún fyrir henni ú hinn heilaga Jón biskup, at gefa kerti þat

er tæki um háis henni fram við bóga, ok gcfa lýsi nokkut undan

henni, ef hún yrði heil. En eptir um nóttina þá dreymdi hana,

at maðr kæmi at henni í kápu svartri, mikiU ok bjartr í ásjón,

ok þó göfugligr; en hann mælti: ^^Er ei hægt nú hugaríarit,

þórdís"? sagði hann. ^^Ei er hægt", sagði hún. ^^Ek heiti

Jón", sagði hann, ^^ok em nú kominn til þess iungat, at gæta

kýr þinnar með þér, ok skulu vit nú kaúpa saman, at ek skal

gæta kýr þinnar, en þú skalt hvern dag minnast mín í nokkru,

þvi er þér hentar; en svo mun kúnni seint batna, at þér mun
þat örvænt þykkja áðr". Eptir þat sneri liann í burt, en hún

vaknaði ok fór þegar tii kýrinnar; hún stóð þá upp við hey

ok át, ok batnaöi dag frá degi þar til hún var heil. ^

þorkell hét maðr, ok hafði haft handarmein marga vetr,

ok mátti eigi á aðra hlið hggja, en þá er Brandr biskup var

andaðr ok lík hans var til grafar borit, þá var heilagr dómr

Jóns biskups ok út borinn ok um kirkju, ok gekk I>orkeU þá

undir skríninu
; ok á þeirri stundu fékk hann heilsu sína, lof-

andi guð ok hinn heilaga Jón biskup.

1) Hér cá mUU stenclr í C sagan um J:>orfÍDnu.

2) Hin jarteinin um Jíórdísi (sjá bls. 195) stendr löngu síðar en þessi

í Cf svo röðina í C er lítið að marka.
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JÓNS SAGA HELGA EPTIR GUNMAUG MÚNK'.

Mkðr því at miskunnar faöir ok guð allrar liugganar, vorr

herra Jesus Christr, hefir leitt vora forfeðr frá ótrú ok til al-

^enniligrar ok sannrar trúar, ok grundvallað sína borg ok

öinkanliga plantat sinn víngarð, heilaga kristni, um Norölend-

^íiga íjórðúng, fyrír röksamh'ga prédikan heilags lifnaðar hins

t>lezaða Jóns llóla biskups, skipandi' hann oss föör ok for-

stjóra, lífs læriföör ok háleitan árnaðarmann þeim er á hann
^alla með sannri trú ok hreiuu hjarLa sér- lil fulltíngs ok

^énaðar : því höfum vér œtlat meðr guðs fulitíngi fram at bera

^eð réttUgri frásögn þat kraptanna Ijós, sem þessi hinn ágæti

guðs geish, hinn heilagi Jón biskup, hefir fagrliga lýst með ok

PO'tt, eigi at eins síua fóstrjörð, heldr ok nærverandi lönd

Þössa konúngsríkis^, kunnikt gerandi eptirkomandi þjóðum
þessa góöa manns verk, siðu ok siðferði, at heyrandi menn
þössa frásögn hitni því framarr í ást ok elsku viðr þenna guðs

sem þeir heyra fíeiri dásamlig tákn ok kraptaverk, er guð
hefir gert fyrir hans volduga verðleika, ok at Ijósker hans

^raptaverka, upp sett á háfa kertistiku, lýsir öllum bjartliga

^í'istninnar sonum, ok brott reki nieðr sinni birti vor synda

^^^yrkr, ok at góðum mönnum sé fram settr bjartr spegiU fagr-

^'^^^ eptirdæmis, þeim sem eptir \ilja líkja dýröarfullu siöferði

þessa ágæta biskups. Höfum vér þessa frásögn, [segir Gunn-
^^ugr múnkr

^
siáitgr rnaór ok góðrar minningar^ cr-* látínu

IVcntuð eptir Stokkhólmsbók (St.), en brotin í niðvlagi síigunnar eptir

219. folio. Ön pappirshanaritin erii komin frá St. í St. er þessi

^ mcð rauðu letri ; „prologus f' sogn [eú'a soguP] Jons soguhola byskups".

sett, St.

að
^ *^*'"í^r>tinu latínska iiiun haía staðið rcgnunXj enda má og vera,

^Ögunni sé snarað entir að landiö koiii undir konúng. 4) or, St.

1. B. ,5.
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[sögnna] dikíal hefir^ , at' oss ellvuni mönnum ok meirluittar

numit, ok eigi af einni saman vorri ofdirfð ok hvatvísi þetta

verk upp byrjat, heldr at boði ok áeggjan verðhgs hen'a Guð-

mundar biskups^. Hiðjum vér alla þá, sem þessa frásögn

heyra, at fyrir vorn ólistugan framburð ok ósnjallt oröatiltæki

fyrirdjarfi þcir eigi svá háleitt efni, sem ver munum fram flytja,

heldr umbæti meðr ást ok elsku þar sem þcir sjá þess meö

þurfa^.

2-'. |>Aii byrjum vér frásögn af hinum heilaga Jóni biskupi,

at í þann tíma, cr reð fyrir Noregi Haraldr konúngr Sigurðar-

son, er liðin vóru frá falli hins heilaga Ólafs konúngs tuttugu

ok þrjú^ ár, var Jón fæddr af kyngöfgum mönnum ok guð-

hræddum , á bæ þeim , er líreiðabólsíaðr hcitir, í Fljótshlíð.
' *

Faðir hans hél Ogmundr, en þorgerör móðir. Faðir Ogmundar

hét ]>orkell , ok var son Ásgeirs kneifar, en móðir ])orgerðar

hét þorlaug, ok var dóttir þorvalds or Ási, en EgiU hét faðir

J>orgerðar, son Síðu-lJalIs, þess manns, er fyrst varð auöit af

öllum höfðíngjum Ausinröínga, afneitaðri skurðgoöa villu,

at taka viðr kristnum dómi ok trú almenniligri. Jón vóx upp

heima á Brciðabólstað meðr feðr sínum ok mæðr, þar til er

hann var fjögurra vetra gamall. í þann tíma urðu mikil tíð-

indi, ok þau, er öllu landsfólkinn vóru til mykiis fagnaöar ok

andligrar nytsemdar: þá var vígðr til biskups í Skálholt ísleifr,

son Gizurar hins hvíta, en dóttnrson þórodds goða, at bæn ok

beiðslu alls landsfólksins; var hann vígðr til biskups af Aðal-

berto erkibiskupi í Brimum í Saxlandi, í borg þcirri, er íler-

forða heitir. Ilann var vígðr fyrstr higat til lands, þeirra bisk-

upa, er hér hafa at stóli setið. Margír biskupar höfðu áðr

korait til íslands, þeir er ekki höfðu higat vígðir vcrit. ísleifr

biskup var í Norcgi hinn næsta veír eptir, er hann var vígðr

til biskups, ok fór eptir þat til íslands, ok kom út Iiit næsta sumar

i) Sbr. cap. 23. jþcssiini orííuin frá [ hefír Jiýí^andinn eflaust skoU?) inn i-

•i} til ]:)essara or^a öunnlaugs litr Arngn'nir iábóti í Gutíinundar síigu:

^J>essi Gunnlaugr coniponcra(5i met^r látinu líí' liins sœla Johannis fyrsta

holcnsis; váttar hann \ydt i prologo þess sama verks, at \mi efni tók

hann npp í fyrstu fyrir bœn eí)a bo^ virbuligs herra Gu^mundar Hóla-

biskups". a) Jjcnna prologus vantar í öUum pappírshandritum.

4 1 (,her byrjar soru hins heilaga Jons hola bps'\ St. mc^j rauí)u letri.

ft) röttara ,,tV6" (bls. lOlj.
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forir' óaldiir vetr hinn niykla, ok hafði stól sinn á heimih sínu

ok iuðrleil'ö í Skálholli.

3^. Snemmendis varfyrirspúð af vitrum niönnum, hvíh'kr

líiaðr þessi smúsveinn mundi verÖa, hinn sæli Johannes, því

hvar scm hann kom fannst mönnura mykit um hann, þeir

hugleiddu hans hit ágæta yfirhragö. Einn heilagr maör, er

liet Guöini , kaUaðr hinn góði, ok þal hyggja monn svá verit

lííifa, sem hann sá þenna únga mann, mykihgu undrandist

Jians bjartleik, lagði hann þvíh'kan orskurð á þetta hit blezaöa

t^ngmenni: ,,þessi maðr er sannliga heilagleiks spegill, ok sýnir

^ sniu bjarta yfirbragði þann mann , sem einkanhga er valdr

^f guði tii heiiagrar þjónastu". þessi sveinn var fagriiga prvddr

»if guöi meðr mörgum ok einkanhgum vingjöfum. Hann var mjök

Wðr í ásjónu, bjartr í augum, gulr á hár, langr vexti, sterkr

í^t afli , öllum fríðleik ok guðs miskun alla vega um kríngdr.

líptir því sem hann var í hvers manns augliti æskiliga limaðr

sæmihga á sik kominn, svá var hann ok viðr alla góða

öienn hýrhgr, siðsamr ok prýddr hæverskhgri hófsemd, sýn-

^'^ndi sik elskuligan allri alþýöu , ok því varð hann \al vingaðr

ewði ok góðum mönnum. Auðsæ var guðs gipta meðr honum
þí'gar á únga aldri, sú er enn síðan birtist í fyUíngu krapt-

3-Una ok framníng jarteigna.

4, þá er hinn sæh Johannes var barn at aldri, sigldi

^í^nn af ísiandi með feðr sínum ok mæðr; kómu þau til Dan-

^erkr ok fóru á fund Sveins konúngs lílfssonar; tók hann

^^ðr þciina sæmiliga; var þorgeröi, ma^ðr hins heilaga Jóns, skipat

^t sitja hjá sjólfri drottnínginni Ástríði, niæðr Sveins konúngs.

torgerð r haföi son sinn Jón undir borði meðr ser. Nú sem
l^ýrðligar krásir vóru fram settar fyrir drotlninguna, varö svein-

*nuni þat fyrip^ jafnan er barna háttr, at hann retti hendr

þeirra luta, sem hann til lysti. En er móöir hans sá þetta,

^Mi hon tyfta hann afþessarri úhævcrsku ok drap við honum
*ondi sinni. Hon drottnmgin þetta sjándi íýlldist spáleiksanda

mæUi svá: .^gjör eigi svá, kæra l^orgerðr, því at hendr

i^^^^^^cr þú slær, eru biskups hendr/' Nú má af sh'kum

HC;r er mcintr manndaiibavetriiin inikU 1007—58; í liinni sögunni

^^ ^52 stendr epíí'r; hvorttvcggja er rótt, þvi haUœri'í) mun hafa hyrjaí) iim

eíia ofanvcr^an vetr 1050, en cnda() um sumari^ 1058 (_sjá Landn.

Mg. 323-24). 2) J' spagu'öina hins got)a'\ St. me^ rauí)u letri.
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orðum ok atburðum marka þat, er fyrr kómiun \cr orði á,

hversu vitrum mönnum fannst mykit um þetta hit Llezaða

úngmenni, sjándi þá luti fyrir, er myklu síðarr fram kómu

eplir dýrðligri guðs fyrirœllan um hinn heilaga Johannom.

Meðr öllu er eigi yfir þí þegjanda, er hinn heilagi Olafr

konúngr, postuli Norðmanna, fullr af helgum anda, fagrliga fyrir-

spáði um |>orgerði , mæðr Jóns biskups ; hon var þá tóif vetra

gömul, er hon kom tiL Noregs meðr feðr sínum ok mæör.

EgiII fór til hirðar hins heilaga Ólafs konúngs, ok var þar val

höndlaðr ok sæmiliga, sem aörir íslenzkir menn, þeir seni

kómu undir miskunnarfaðm þessa hins volduga höföíngja. Nú
sem dró at jólum um vetrinn, var EgiU bóndi óglaöari en eptir

venju. Sem konúngrinn fann þat, spurði hann, hver sök til

væri hans úgleði. Egill sagði þar litla sök iil vera, ^,en ef ek

skal nokkut til finna", segir hann, ,,þikkir mer þat helzt at vera,

at forlaug husprey mín er cigi svá sæmiliga sett ok haldin,

sem ek, at þessarri vors drottins burðartíö, sem nú er at hönd-

um komandi." Uinn mildasti höföíngi, hinn heilagi Ólafr kon-

úngr, þessa luti heyrandi, hauö þegar án dvöl I^orlaugu hus-

preyju fyrrsagðri til sæmiligrar jólaveizlu mcðr dóttur heimar

forgerði. Jóla aptaninn, sem þær mæðgur vóru í göngu meðr

Ástríði drottnhigu um höU konúngsins, ok er hann sér meyna

forgerði, talar hann við Egil, föðr hennar: ,J>essi dóttir þm
lízt mér stórhga væn ok með góðu yfirbragði, ok þat kann ck

segja þðr, at hon vcrðr mikill lykkumaör, ok sá man göfgastr

ættbogi á Islandi, er frá hcnni kemr". Er þat nú fagrliga

fyht ok fram komit, sem von er, at þessi hinn lieilagi konúngr

hefir fyrir sagt; birtist þat nú yfir hinum heilaga Johanne, syni

hennar, því at sá er sannliga göfugr, er guð prýðir með ótal-

ligum manndygðum ok hálcitum kraptaverkum
,

vegsamandi

sælan Johannem biskupHgri tign hcr á jaröríki, cn lætr hann

hálcitliga sknia eptir stiindlikt h'f mörgum jarlcignnm ok stór-

táknum, verðandi at mikilli hjálp viðr guð, öllum þeim er hann

sækja til árnanarorðs ok bæna fulllíngs.

5. Nú skal þar til frásagnar taka, er áðr var frá horflt,

at þá er faðir hans ok móðir höfðu slíka slund vcrit í Noregi,

sem þeim þótti hcntleikr lil vera, fóru þau úl til íslands ok

settu bú sitt á Brciðabólstað. En þá cr hinn sæli Johannes

hafði um liðit hinn mesta bernsku aldr, ok göfughga yfir farit
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^IU smásveinlikt nám ok kenniclóm, var Iiann fenginn af feðr

sínuni í meistaradóni sæls ísleifs biskups, cr vér gátum fyrr í

vorri frásögn, at nema guðliga spekt ok lieilagar rilníngar,

hvers líf og siðferði liann algerliga epliriíkjandi varð innan

skamms tíma iiinn fullkomnasti lærisveinu í allri reglu guð-

ligrar siösemdar ok bókligri vizku, því at hann, prýddr sæmi-
ligum verkum , varð skjótt kærr ok val þokkaðr hæöi guöi

góðum mönnum. Sem herra ísleifr biskup undirstóð,

hversu val Jón, fóstri hans, færði sér lil nytsemdar þá góða

hUi, sem hann kenndi honum, ok hversu þat sáðkorn fagr-

hga plantaðist í hjartans akri , sem hann haföi nægliga í

sáð n)eör sínum ágætum kenníngum ok fagrligum dæmum,
tekr hann at elska hann mjök hcitri ást ok [allri virt*, virö-

íindi hann mikils umfram alla smálærisveina sína, því at hann

skildi með giöðu hugskotsauga, hversu háleitt mannsefni hann
var. Margir menn ok voldogir höfðíngjar seldu syni sina í

hendr fyrrsögðum herra biskupi til náms ok læríngar; urðu

^argir af þeim höfutkennimenn ok sæmiligir personar; tveir

þeim urðu hiskupar: hinn heilagi Johannes Norðlendínga

^iskup, ok verðligr höfðíngi, erKolrhét, cr síðan var biskup í

^slo. Ilerra ísleifr biskup átti þrjá sonu, ok urðu allir miklir

höfðíngjar, er hétu: Tcitr, Gizurr ok þorvaldr. Gizurr var

^ícrðr í borg Herefordensi á Saxlandi, er fyrr var getiö, en Teit

feddi upp llallr í Haukadal. Teitr lærði ok síðan marga kenni-

^^enn val ok meistarliga, ok urðu tveir af hans lærisveinum

^iskupar: I>orlákr hinn fyrri ok Björn biskup Gilsson.

6. Svá er ek skyldugr at segja nokkut frá því, Iivilíkr

^^íiðr Jóni biskupi hafi voröit ísleifr ióstrfaðir lians, því at

^vú segja þeir meun í frá, sem kunnikt var um, at þat varð

*'óni biskupi jafnan á munni, er hann var staddr hjá þí, er

^enn ræddu sín í meðal um þá mcnn, er bezt þóilu vera at

s^r gjörvir. ^j'sleifr biskup, meistari minn"
,
sagöi hann, ^jar

*'^lira manna vænstr, manna sujallastr ok bezt at sér um alla

hiti".
j)cir svaroðu þá, sem lijá vóru, eptirspyrjandi , hverr

heföi getiö ísleifs biskups. Ilinn heilagi Johannes svaraöi

:

.Jians skal ek í hvert sinn at góöu gcta, þá er ek heyri góðs

íVú
[ aUir ut, St. (= aUri u'tP).
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manns getið*\ Má af þílíku marka, hversu góðr ok mikils-

háttar Isleifr biskup hefir veritj er svá heilagr maðr bar hon-

um svá sæmiligan vitnisburð.

7. Einn tíma, þá er hinn sæli Johannes, subdjákn at

ví[g]slu, kom af Rómaveg til Danmerkr in passione domini á

sjálfan pálmsunnudag, var hann at tíðum staddr, þar sem

sjálfr Sveinn konúngr Úlfsson var, er fyrr gátum vér; bar svá

til, at prestr sá, er las* vors herra ^amonem, bar seint fram

ok stirðliga, ok eigi mjök rétt, þessa háleitu þjónastu, styggjandi

mjök eyru viðrstandanda lýðs með sínum leiðiligum lesníngi.

Sem Jón djákn heyrði hans lestr, ok sér, at prestrinn fær hér af

nokkvarn svá kinnroða ok fyrirlitníng, hrærist hans milda hjarta

til dugnaðar við prestinn; gengr af því fram með lítilátum

hkamsburð^, tekr bókina stilliliga af prestinum, les síðan svá

snjallt ok skjallt, rétt ok greiniliga, at konúngrinn ok allir viðr-

verandi undruðu mikiliga hans listuligan framburð. En eptir

endat heilagt messuembætti, sendir herra konúngrinn sína

heimoUiga menn eptir Jóni djákn, bjóðandi honum meö sæmd
til borðs með sér um daginn, skipandi honum hit næsta sér,

trakterandi hann val ok herraliga, ok bauð honum at hafa svá

lengi sjálfs síns borð, sem honum þætti bezt ok blíðast vera,

ok þat þá hann fram um páska.

8. Á þessum tíma bar fyrir hinn sæla Johannem mikilsháttar

vitran ok merkiliga sýn-"*, hverja hann sagði Sveini konúngi undir

borðum um daginn eptir, er hann hafði á fyrirfarandi nótt sýií-

ina sét, svá sína ræðu byrjandi: ^^ek þóttumst vera", segir hann,

^^í nokkurri höfutkirkju á þessarri nátt, ok í kór kirkjunnar sá

ek sitja í biskupligu sæti vorn herra Jesum Christum, en á

fótskör fyrir honum sat Davíð konúngr, hinn hæsti guðs spá-

maðr, lystuUga slándi sína hörpu með óumbræðiligum sætleik

sönglistarinnar. Afþví bjóð, herra konúngr I at mér sé nokkur

harpafærð, at ek prófi í yðru augliti, hvárt nokkurr partr þessa

himneska hörpuslags hefir í mínu hjarta eptir dvalzt". Skjót-

liga eptir konúngsins boði er hiniim sæla Jóni harpan tilborin,

hverja viðrtekna er hann sliUir með háleitri Ust, slándi svá

i) Hór byrjar fyrsta blal&it af 219.

a) ok dúfuligu einfeldi, b. v. 219.

•) hér er hálfr dálkrinn rotinn úv blaí)inu í 219.
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náttúrliga, at konúngrinn ok allir lijáverandi nienn niikiliga

glöddust, undirstandandi , at þessi hörpuslagr var víst eigi af

jarðligum mönnum samansettr, heldr or himneskri höll ættaðr,

Hafði hinn heilagi Johannes þessháttar list ekki fyrir sik lagt,

ok þí Yar þetta af einni saman guðs gjöf honum gefit til merkja

ök vitnishurðar, at sýnin var sönn, án nokkurri draumligri sjón-

hvevfíng, ok þí loi'uðu allir guö mikiliga fyrir þann dásamliga

lilut ok háleita merki.

9. Eptir þetta ferr hinn sæli Johannes simnan af Dan-

rnerk í mikilli blíðu ok góðu orlofi Sveins konúngs, snúandi

ferð sinni til IXoregs ok svá norðr til l^rándheims, ætlandi at

vita með góðfýsi [heilagra dóma* hins blezaða Óiafs konúngs,

guðs píslarvátts. í þann tíma réð fyrir Noregi Magnús kon-

úngr hinn góði, son Ólafs konúngs , er kallaðr var Magnús

berbeinn, sonarson Haralds Sigurðarsonar. þenna tíma sat

líonúngrinn í l^rándheimi; vóru þar þá margir íslenzkir menn:

l'eitr son Isleifs biskups og mart annat mektugra^ manna af

Islandi, en þá hafði þar vorðit ill tíðindi, því at einn íslenzkr

niaðr, er Gils^ hét, hafði drepit einn hirðmann Magnúss kon-

^uigs, er Gjafvaldr hét; en Gisl fyrrnefndan hafði þat til þessa

verks rekít, at hann átti hefna feðr síns, þvíat Gjafvaldr hafði

^egit Illuga, föðr hans, á Islandi, en Gisl var þann tíma barn

'^t aldri. Nú er þar til frásagnar at taka, at bráðliga eptir víg

Gjafvalds var Gisl tekinn, fjötraðr ok í myrkvastofu rekinn.

Sem íslendmgar alhr, þeir er í bœnum vóru, spyrja þetta,

eíinga þeir án dvöl til myrkvastofunnar, er Gisl sat inni, liarð-

%a höndlaðr. Sem Teitr biskupsson, er fyrir þeim var, kemr
y-t stofudyruniim, ok þrjú hundrat islenzkra manna með honum,

hrundu þeir upp hurðina ok brast viðr hátt. fá kipptist Gisl

"^iðr [htt þat*
,
þá einusinni sá menn þat, en áðr þeir kómu

^'íAr Gils sagt, at konúngsmenn fóru, þá kvað hann vísu:

i) frá [ hellagan dóni, 219.

'í) merkilcgra, 219.

a) l)annig St. hór, en Gísl þó vÆast; suinst.ai6ar ver^r ekki söí), hvort

l^clílr lesa á. Gisl GUs skíptast og opt á, t. d, t i.J'^i'gísl samdi honum
V^^V\ xuii Jorgils skar'&a, og Gisl lllugason, sem og var af Gilsbekkínga
^tt, er í Skáldatali ncfndr Gils, og má vera l)ab sé réttara.

*) frá
[ þannig 219; litt^ St. ( = líttatP).
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Kátr skal ek enn, þótt ætli

uldrtjón viðir skákU*,

járn laka oss at orna,

undateins, at bcinum;.

hverr deyr seggr, en svarril

snart er drengskapat- lijarla,

prúðr skal ck enn í óði

eitt sinn á þrek^^ minnast. '

Teit[r] hjó af honum Ijöturinn, ok tók hann á sitt vald, ok

gengu síðan til mótfjala; þá kom þar Auðunn gcstahöföíngi í

mótþeim, ok ætloðu þá at taka Gisl. þá mælti Auðunn: ,^eigi

vóru þer nú tómiátir einusinni, Islendíngurnir , ok þat hygg

ek, at þer ætUð yðr nú dóm á manninum, en eigi konúngin-

um, væri ok val, at þér rækit minni til, hvat þér hafit gert

þenna morgin, ok reiðzt hefirMagnús konúngr fyrir minna, en

teknir sé dauðudæmdir menn rneð vaidi þeirra Islendínga'*".

Teitr svarar: ,J)egi maðr"' ! ella mant þú luskaðr vera". Yiðr

þessi orð varð Auðunn í brottu.

10. Nú sem þíng var sett, stóð upp Sigurðr ullstrcngr

ok maíUi: ,J)at hygg ek ílcsta vita munu, þá sem hér eru

komnir, at nú er veginn lögunautr vorr Gjafvuldr, ok kom muðr

af Islandi utan , er sakir þóttist eiga viðr hann, hafandi þá

atför , at hann vcitti honum þegar banasár , en leitaði eigi

eptir bótum, sem öðrum mönnum [er] lítt; mun oss svá sýn-

ust konúngs munnum , sem lítiö muni fyrir þikkju at drepa®

hirðina, ef þessa skal eigi hefna. Nú má vera, ut þeir láti

svá ganga aUt at höfðinii, ok þyrmi eigi hcldr konúnginum en

öðrum mönnum. Nú eru shkt údáðuverk milúi ok stórra

hefnda fyrir vert, ok cr eigi at bættra, þó at iíu sé drepnir ís-

lenzkir fyrir einn norænan, ok refsi þcim svá sína dirfð, at þeir

tóku mann or konúngs valdi". Síðan þagnaði hann. J>á stóð

upp Teitr biskupssou ok mæiti: ,,viU minn herra konúngrinn

gefa mér orlof til at tula" ? — Konúngrinn spuröi þunn mann, er

hjá honum stóð: ^^hverr beiddi talsins". ^^llerra"! segir hann,

^/reitr biskupsson". Konúngrinn niælti hátt: ,,víst eigi viljum

lei^rött; skjalclar, St. ; ,.aldr rán göra skúlcU", 210.

2) dreings skapat, St. 3) þannig Fms. vii 35; J^at, St. og 219.

4) morlendínga, 219. a) vándr sá'&bitr, 219. g) ble^ja af, 219.
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vér leyfii þer ul tiila, því íit öll orð þín imniu spillíi lil
,

þiiu

*ír þii mœlir, ok væri þat makligt, at or þcr væri skorin lúng-

í^n''. JUiðii margir menn íslenzkir sér hljóðs ok orloi's, ok íekk

íinginn.

11. Síðan slóð Jón prestr upp ok mælti: ,,vil Iierra

l^onúngrinu leyfa mér at tala mitt eyrendi" ? — Konún^n- spurði

:

*jiverr ma^lti iiú''? — llonum var sagt, atJónprostr boiddi or-

íofs. Konúngr mæUi : ,,leyfa viljum vér þér". í>á lujf hinn heilagi

Johannes svii sína ræðn: ,,vornm herra Jesu Cliristi er þat

fil þakka, er löuíhn eru kristin, Noregr ok ísland
,
en áðr vóð

í^Ut saman, mcnn ok Ijandi; gengr fjandinu cigi nú svá her-

*iga í augsýn við mennina, sem ;iör, en þó fær hann möim-

"num* sína limu, at fylgja ok fram hera sm hölvaöu eyrendi,

seni nú er skammt á atminnast, at íjandinn mælti fyrir munn
þeim er í fyrstu talaöi, svá segjandi: nú er veginn einn kon-

*"ngsmaðr, en makligt væri, at drepnir væri tíu íslenzkir fyrir

*iinn norænan. Kn hugsit um þat, góör herra, at svá erum

vér íslcndmgar yörir menn-, sem þeir er hér eru innanlands,

ok þat hygg ek, at slíkir menn muni mest at vinna, at ieysa

í^jálfan djöfulinu, í sínum vondum fortölum
;

skyldu þér at því

iuigsa, er settir erut í heiminum höföíngi ok dómari yíir fólk-

inu, ok merkíng hefir þcss dómara, er koma man á hiuum

^fsla dómi, at díema alla veröldina, livcrn eplir sinum verö-

'eikum, at þér dæmit rctta dóma, því at til hvcrs dóms ok

þíngs kemr almáttigr guð meö sínum helgum mönnum, ok

^itjar góðra manna ok góðra dóma, þar kemr ok fjandinu ok

iiaus árar, vitjandi vondra'miuma verka ok rangra dóma, ok sá

'nan koma dómrinn at lyktum, er hit rétta man uppi vera.

^Uigsit um, herra! hvárr eldrinn man heitari: sá er higðr er í

^ikistokkinn , ok gcrr er viðr ofniim'* , eðr hinn, er lagðr cr í

í^nrt lim. Svá ok man vera, herra konúngr ! ef þér dæmit ranga

^*^*na, at yðr man í þann eldinn vorpit vera, er eikistokkrinn

^it'grí; en cf rétt er dæmt af yðr, konúngr! þá er þó von, at þér

^n'einsist í qííVi jnirgaíoriiy þeim er afþurru limi er gcrr". Kon-
^ingr mælti: ^^stórt talar þú uú, prestr, cn þó at líku hlýtr

niaðrinn at hafa hinn versta dauðdaga, sem hann hcfir til

(imon nonum" i tveimr línum, St. ; til mennina, 219.

þegnar, 219. .) Hér vantar 1 btó í 219.
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gert". Var kouúngr hinn reiðasti, oIí bað Auðiin gestahöfð-

íngja sækja Gisl í hendr þeim TeiU ok hnns sveilúngumj ok

spara öngan til, þann er fyrir vildi ötiinda. Nú af þí at Auðunn

var fuUr af æði, ok meðr margra manua áeggjan, þá verör

hann skjótr tii þessa ok skortir eigi íjölmenni, en Islendíngar

í annan siað búast víð vörn , ok eru ráðnir til at verja Gisl

meðan þeir megu anda ok upp standa. En erAuðnnn ok hans

sveit koma þar at, er fyrir vóru íslendmgar, þá liljóp Gisl í

hendr konúngsmönnum ok mælti: ,,þat skal aldri verða, at

hér týnist svá margr drengr góðr fyrir mínar sakir, því at deyja

man ek, hvárt semnú er, eðr síðarr, ok gerit fyrir guðs sakir",

talandi til sinna kumpána, ,,at þér gætið yðar sem bezt, því

at allir mega nú vita yðvarn drengskap , ut þér mundut fyrr

falla allir, en selja mik fram í vald minna óvina, ok hafit nú

mikla þökk fyrir yðvarn góðvilja".

12. Nú taka þeir Auðunn viðr Gisl, ok líkar þeim val,
r

at Islendíngar uni illa viðr sik , ok ráða eigi eptir þeim þó,

því at þat var ekki ráð viðr ofrofli iiðs konúngsmanna, ok sakir

þess, atsjálfr konúngrinn cr viðr; gengrAuðunn nú at geystr,

lætr .gera einn háfan gálga þar á þínginu, ok þikkist þá sköru-

ligast hefna lögunauts síns Gjafvalds, cn svívirða sem mcst

Gisl, ok alla þá, er honum vildu lið veita, ok at þeir væri allir

viðrstaddir, þeim til skapraunar, er mikit þótti undir, þó at

væri fremstr af þeim þar sem var hinn heilagi Jón prcstr, er

öllum [vann] golt, sem heyrast má í þessum athurð cr stofn-

ast. Nú þá er hinn heilagi Jón sá konúngsmenn leiða Gisl til

gálgans, þá stóð hann upp ok mælti til konúngs: ^jili þér,

herra konúngr, leyfa mér, at ek gera þat sem ek vil af kápu

þeirri, er þér gáfut mér í vetr". Konúngr lcit viðr honum
heldr reiðugliga, ok skildi, hvat hann ætlaði at gera af, ok mælti

þó: ,^gjör af hvat er þér líkar, en vii hversu margar er þú
þiggr héðan af konúngs gjanrnar, cf þú sér svá fyrir þessari".

Ilinn hcilagi Jón kveöxt ekki þat hyrða, ok gckk þegar þar til

er þeir styrmdu yfir Gisl, steypti þá yíir hann kápunni kon-

úngsnaut. l>á mælti Auðunn gestahöfðíngi : .^ckki gefr mör-

landanum þetta grið, ok vitum hvárt hann hangir at síðr á

gálganum"; ok síðan festu þeir Gisl upp sem þjóf, og gerðu

allt at sem svívirðiigast, nema hann hékk í kápunni konúngs-

naut, ok gekk þeim eigi gott iil þcss, hcidr hinum , er yíir
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íiann lét. riinu heilagi Jón prestr gekk þú í brotl nieö luig-

goeðis tárum, ok lil kirkjuj verandi þar þal sem eptir var'

(lagsins.

13. Eptir þetta er slitið þínginu, og ferr kouúngr til hallar

ok hirðiu nieör houum; ok er þal sagt, at konúugrinn iðraöist

ííijök meör sjálfiim sér þegar Hllu síöarr en þessi atburör haí'öi

vorðit, þó at meuu fyndi þat eigi mjök á honum, er hann

hafði h'tils virt tlUögur Jóus prests. þat var þanu tíma lög í

Noregi um þá menn er hengdir vóru, at þeir skyldu hanga

þar lil er þeir felli ofan. Nú hafa fróðir menn svá sagt, at

þú er miðvikudagr kom, þá geugr hiun heilagi Jóu prestr frá

^ii'kju með hiun níuuda manu, þar til, er Gisl hekk á gálgau-

^ini, ok kveðsl vilja sækja kápu síua. Hinn hoilagi Jón gekk

þi'ysvar um gálgann réttsælis, eu síöan féll hann á kné þrysvar

baðst fyrir, ok er haun stóð upp, þá bað hann þá högga

^ii'giliun fyrir ofan höfut honum; þeir geröu svá. I>á varð dá-

saniligr atburðr: er Gisli féll oí'an, kom hann standandi uiör á

Jörö.
J)á gekk hinu heilagi Jón at bonum, tók af honum káp-

^^nn ok heilsaöi houum meör nafni, en Gisl svaraði houum
^l'öliga, viljaudi ganga at honum ok mátti eigi. Jón prestr

spuröi hverju gegudi um hans hag. Gisl svarar:
,
j^at kann ek

^^^hí af segja, at mér var sem ek sœta í hægum staö, síðan

þti lagðir yfir mik kápuua, fyrir utan þat, at fælrnir eru mér
^tirðir, cr undan tóku kápunni, ok því niá ek enn eigi ganga".

tá lofuðu allir guð almáttkan fyrir þetta háleita stórmerki, sem

^^rðugt var, er hanu haföi varðveitt þessa manus líf fyrir bænir

verðleika síns ástviuar, hins heilaga Johaunis, þar sem
niaðrinn békk frá mánadegi ok til miðvikudags í barðri þjóf-

^noru, ok héll þó lííinu, sem fyrr segir. Segja svá sumarbækr,

Gisl fyrruefndr hafi ei verit heugdr, ok náö griöum ok fuU-

^ni sættum, ok allir þeir íslenzkir meun, er í sögðu framhleypi

^oru, fynr fulltíug ok bænarstað hins bcilaga Jobaunis. En
'^P^ii' þetta þreifaði Jón prestr síuum höudum um fætr Gisla,

Þ^i* til er hanu fékk göngu sína, ok fór meðr þeim. Nú fara

þcir Jón prcstr beimleiðis ok kómu fyrir lopt eitt. Maðr einn

S^kk út ok mælti viðr Jóu prest: ,,gakk inn íhúsit! — Sigurðr

|*llstrengr, lendr maðr konúngs, ok Auöuun gestahöfðíngi eru

y inni svá dauðasjúkir, at þeir megu eigi óæpandi þola, ok

^^y*^ þik með miklu btilæti ok sannri iðran, al þú komir til
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þeirra, ok leggir hendr yfir höfut þeim með heilagu bænahaldi'*.

Hann gerði svá. Sigurðr mœlli: ,,eigi munda ek vita, prestr

góði! ncma orð þau, er þú talaðir á mótfjöhmum, mundi hafa

bitið okkr kumpána, því at vit erum sjúkir mjök. Vil ek nú

gera mína játníng fyrir þér, biðjandi, at þú lesir nú betra ok

mjúkara yfir okkr kumpánum, en í sinn á þinginu". Sem Sig-

urðr hefir gert skriptamálin, mælti Jón prestr: ^^meör þí at þú

hcfir mart ok stórt guði móti gert, þá verðr þú þat með slór-

um lutum bæta, ef þú villt algerhga sættast viör þinn skapara".

Sigurðr sagðist optir lians ráðum vilja fram fara. Segja svá

merkiligir menn, at hinn heilagi Jón hafi þat tillagtmeðr Imn-

um, eðrbeðit hann i skript, athannskyldi reisa af sinu góös[i]

svartmúnkaklaustr í Niðarhólmi, ok gefa þar tii svá mikit góðs,

at guðs þjónastumenn mætti val ok sæmiliga viðr vera. Er

þat mörgum mönnum kunnikt , at Sigurðr ullstrengr hefir

þegit af Magnúsi konúngi hólmiun, ok fyrstr nuinna fyndi at

gera sagt klaustr, ok gefiL þar tii sína föðrleifð ok margar

aðrar stórlendur; en svá trúist veratil komit, sem nú var sagt.

Ok er Sigurðr hafði beðit sér líknar fyrir sín meinlæti, las

hinn heilagi Joliannes yfir þeim kumpánuni heigar bænir, ok

gaf þeim sína blezan. l>á mælti Sigurðr: ^.mykit megu orð

þín hörð ok góð, prestrl þvíat nú er mér gott"; sagöi Auð-

unn ok slíkt hit sama; gáfu þeir Jóni presti sœmihgar gjafir,

ok skildust góðir vinir.

14. Nú er þat at segja, at Jón kom til konúngs hallar;

þá sat konúngr yfir borðum. ílinn heilagi Jón gekk inn höll-

ina; eru þcir tíu saman, ok er konúngrinn sá Jón prest, rétti

hann báðar hendr biíðlíga mót honum ok mælti: ,,gakk hér

undir borð hjá oss, Jón prestr, hiun kærasti vin guðsl ok svá

vilda ek, at þú vairir minn hinn bezti vin, þvíat ek veit víst,

at saman ferr guðs vili ok þinn, ok þí vilda ek, at saman færi

okkarr viU". Ilinn heilagi Jón svarar : ,J)á mundi þcr ok vilja gcra

val tii íslendínga, kumpána minna, þvíat þat þikkir mér allmiklu

varða". Konúngr mælti: ,,þat mant þú opt sýna, at þú vil

öUum gott, ok þat man þér opt vcitast, bæði fyrir guöi ok

góðum mönnum ; cr þat nú Ijóst fyrir þenna athurð , er hefir

gerzt, allan samt, eðr eigi síðr at kalla stórtíðindi; er þat nú

ok alit á þínu valdi, Jónl cr þú vil af oss þiggja, ok vœri þó

fyrr sæmra". Hinn heilagi Jón tók þetta konúngsins boð þakk-
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samliga, ok steíg undir borð hjú sjálfum herra konúnginum,

var þar dýrðlig veizla. Nú sem Jón prestr var undir borð

kominn, þá gekk Gisl at konúngi ok kvaddi hann. Konúngr

tók val kveðju hans. Gisl mælti: ,,grið vilda ek nú þiggja af

yðr, herra minn" ! — Konúngrinn svarar: ^^gjarna viljum vér nú

gefa þór grið ok gakk til sætis Gjafvalds, ok haf þílíka virðíng

^f oss, sem hann haföi um sína daga". Gisi þakkaði konúngi

herraliga valgerð viðr sik; fór hann með Magnúsi konúngi til

Irlunds ok var liann formaðr fyrir gishmum , er Magnús kon-

úngr sendi Myrkjartan írakonúngi í Kunnöktum; cn þar var

6inn norænn maðr í förum með þeim , kvezt kunna val írsku,

bauðst tii at kveðja konúnginn, en Gisli lofaði honum.

Síðan mælti hann til konúngs: ^^male diarik'\ en þat er á vora

túngu: .Jjölvaðr sér þú, konúngr!" — þá svaraði einn konúngs

líiaðr: ^jierra'M scgir hann, ^^þessi maðr man vera þræll allra

Norðmanna". Konúngr svarar: ^olgeira ragair^ þat er á vora

^úngu: ^^ókunnigermyrkgata". Konúngrinn varval viðþá. Magnús

^onúngr herjaði síöan á írland. Konúngr mæiti: ^^nú eru þér

^llir forveðjaðir, en ei viljum vér drepa yör, þó at Magnús
'^onúngr haíi til þess unnit, ok farit hvert er yðr hkar'\ Fór

Gisli til Islands, ok þótti mikilsháttar maðr, ok var þar til elli.

Einarr hét son hans, ok var frá honum mikil saga*. Hinn

hcilagi Jón prestr var eigi lengi með Magnúsi konúngi eptir

Þgssí tíðindi, fal konúngrinn sik undir bænir hans, gefandi

bonum sæmiHgar gjafir, ok skildust með hinni mestu vináttu.

í*ííerhinn heilagi Jón biskup var í Suörvegum^, sem fyrr segir,

hann upp spurt ok með sér haft Sæmund hinn fróöa, á

þann hátt sem hér segir.

15. Eigi hæfir [annatj, en geta, framarr on áör cr sagt,

l^versu mikit liö íslenzkum mönnum varö at hinum heilaga Jóni,

Jamvai utanlands sem innan. Teljum vér þann hlut einkan-

þar lil, er hann spandi út higat með sér Sæmund Sig-
fússon, þann mann, er vcrit hefir einnhvcrr mestr guðs kristni

*iytsemdar á íslundi, ok haföi lcngi verit í útlöndum, svá

^l^^^j^j
u^spurðist til hans. En hinn heilagi Jón gat hann upp

^ro. liessiim Einari Gilssyni œtlum vór iih Einarr skáld Gilsson miuií
^*^ra kominii (nrli um 1350). Hann bjó í Húnavatnsþin^n, og mun hafa
^^'^^

GiUbekkíngr o!ti ætt, en í þeirri ætt voru ávaUt skáld.

þannig eptir getgátu; Suðreyjum, St.
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spurðan, at hann var mcð nokkuruni ágætum meistara, nem-

andi þar ókunniga fræöi, svá at hann týndi allri þeirri, er hann

haföi á æsku aldri numit, ok jamval skírnarnafni sínu. En

er hinn heilagi Jón kom þar, er hann var fyrir, spuröi hvárr

annan at nafni. Uinn heilagi Jón sagöi sitt nafn, en Sæmundr

nefndist Kollr. .lón svarar af gipt heilags anda ok mikilli

kennispeki: ^^ek getr, at þú heitir Sæmundr ok sér Sigfússon,

ok fæddr á íslandi, á þeim bæ er í Odda heitir". Taldi hinn

heilagi Jón þar til fyrlr honum, at liann kannaöist viðr sik ok

ætt sína. Sæmundr mælti: ^jera má at sönn sé saga þín, ok

ef svá er, þá man finnast í túninu í Odda hóll nokkurr, sá

er ek lék mér jafnan viðr". Ok eptir þetta, þá kannast þeir

viðr með öllu. fá mœlti hinn heilagi Jón: ..fýsir þik ekki í

brott héðan?" — Sæmundr svarar: ^^gott þikkir mér hjá meistara

mínum, en þó, síöan ek heyrða þín orð , ok ek sá þik, virð-

ist mér þó svá, sem sá haíi betr, er þér fylgir ok aldri viör

þik skilst, en eigi sér ek þó ráö tilþess, at ek megaþér fylgja,

þvíat meistari minn vil með öngu móti gefa mik liöugan".

llinn heilagi Jón mæiti: ,,vit skulum báöir þar at sitja, ok

man ek dveljast hér um hríð; skulum vit* til nýta hverja

stund, er vit megum við talast, eigi síör nætr en daga. Nú
ef meistari þinn ann þér mikit, þá man hann leita okkar, ef

vit erum einir saman, ok man hann þá venjast við ok þikkja

ekki grunsamligt, ef þat kemr opt at. En ef hann léttir af

at leita okkar, þá skolum vit leita á brott sem skjótast*'.

Sœmundr mælti: ..vitrligt ráö er þetta, er þú hefir til lagt,

skal þelta grundvöllr okkarrar ráðagcrðar, en viðr vitran mann

eigum vit, þar sem meistari minn cr, því at hann sér ferð

okkra þegar hann hyggr at himintúnglum í heiðríku veðri,

þvíat hann kann svá algerla astronomiam
^

þat er stjörnu-

íþrótt, at hann kennír hvers manns stjörnu, þess er hann sér,

ok hyggr at um sinn.

16. Nú eptir þessa ráðagerð fylgir Sæmundr Jóni á fund

meistara síns; tók hann viðr honum alival, er Jón þarumhríð,

þar til er þeir leita á brottá einni nátt; var veðr þykkt, ok fara

þánóttalla ok daginn eptir. En er meistarinn saknar þeirra, þá

var þeirra leitað ok fundustþeir eigi. En á annarri nátt, þá sá

i) leil&trótt; vil&r, St.
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^ll Inmintúng[l], sér rneistarinn þegar hvar þeir íara, ok ferr

*^pUr þeini skyndili^'a, Sæmimdr leit í loptiö upp ok mælti:

*iá ferð er meistari niinn kominn, ok sér hvar vil förum".

»lón mælti: ,,hvat er nú til ráöa?". Sæmundr svarar: ,,skjótt

skal til ráða taka: tuk skó af fæti mér ok fyJl af vatni, ok sct

^ hOfut mér '. Svá gerir hanu. Nú er at segja frá spekíng-

'mnn, at liann sá í liimininn upp ok mæUi: ^jil tíðindi! þvíat

Jón hinn útlen/ki [liefir drekt) Koll, fóslra mínum, þvíat vatn

ííi' um stjörnu hans" ; ok ferr lieim aptr. En þeir Jón fara

leið sína þá nótt ok daginn eptir. Nú cr enn at segja frá

spekínginum, at á næstu nátt eptir skipar hann himintúnghim,

ok sér sijörnu Sœmundar fara yfir honum lil'auda, ok ferr eptir

þeim Jóni. Sæmundr mœlti: ,^enn er stjörnumeistarinn á ferð

^ominn, ok man enn ráða viðr þurfa; tak enn skó af fæti mér
ok kuíf or skeiðum, ok högg á kálfa mér, ok fyll skóinn af

1*1001, ok set í liviríil mér". Jón gerir svá. l>á gat meistarinn

^iin sét sljörnu Sænumdar, ok madti: ,j)lóö er nú um stjörnu

^eistarans Kolls, ok cr nú víst at þessi útlendíngr hefir fyrir-

^íU'it honum''; ok þí hverfr hanu aptr leið sína. En þeir Sæ-

^nndr ok hinn heilagi Jón fara sinn veg framleiðis. þat er

^nn at segja, ai þá er þessi hinn fróði meistari kom heim,

^'eyndi hann list síjia enn af nýju, ok sá enn stjörnu Sæmundar

mælti: ,^á h'fi cr enn KoUr, lærisveinn minn, er betr er, en

^^ógu mart hcfir ek kcnt honum, þvíat hann sigrar mik nú í

^yornuíþrótt ok hragövísi sinni, ok fari þeir nú heilir ok val,

þvíat ekki get ek á móti staðit þeirra hrottferð, ok mikils

'^an Jóni þessum auöit veröa, ok langæhgar nytjar munu menn
hafa hans hammgju". En þeir Jón fóru leiöar sinnar, ok fórst

þcim val ok greiöliga.

n. Eptir þetta fóru þeir Jóu ok Sæmundr út til íslands,

settust í bú , hvárr á sína föðrlcifö , Jón á Brciðabólstað í

^ijótshlíð, en Sæmundr í Odda; bjuggu þeir þar mjök lengi,

var þeirra í millum gott samþykld ok heilagt með bróður-

*^S''i ást, ok stýrðu kirkjum sínum langa hríö vai ok dýröliga,

^^öir undir presisvígslu, svá at staöirnir auögoðust at fé ok

S^rsinium, enda var þeim at mörgum* góöum lutum líkt farit;

^oru þeir mjök jafngamlir menn, at því er vér ætlum, ok var

Tlér byrjar aptr 210.
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hinn lieilagi Jón íveim vetrum ellri. þjónaðu l^eir kirkjum

fyrrnefndum með sönnu lítilæti, aukandi þeirra lieiðr ok sæmd

í kennimanna vistum , er þeir lögðu í óðul sín fleiri en áðr

höfðu verit, svá at þeir máttu rcttliga kallast styrkir stólpar

kristninnar, því at þeir studdu hana fagrhga í sínum kenníng-

um ok öðrum góðum lutum, þeim er þeir sýndu sínum undir-

mönnum, er þeirra hjálpsaniHg heiiræöi vildu þekkjast. Ilinn

hcihigi Jón kvángaöist skjótt, eptir er hann vígðist til prests;

átti hann tvær konur og hfði hin fyrri htla ríð , ok átti með

hvorigri börn, né nokkurri konu annarri, svá at vér hafmi sögur

frá heyrt, ok er þat margra manna ætlan, at hann hafi með

hvorigri líkamhga flekkaxt.

18. þá er ísleifr hiskup hafði setið at stóh smum í Skál-

holti hij vetr ok XX, tók hann sótt á alþíngi, ok var fluttr heim

meðr sótlinni, ok andaðist á sunnudag, fimta nonisdag Juhi

mánaðar, þat er einni nóU fyrir octavam aposíoloriim Petri ok

Pauli^ LXXX vetra eptir faU Ólafs konúngs Tryggvasonar
; þá

var ok liðit frá burð vors herra Jesu Christi CO. vetra, Lxx'

ok þrír vetr. Eplir þat var vígðr til biskups í Skálholt Gizurr

ísleifsson, at bæn allra landsmanna; var hann þá fertugr at aldri

;

en þat var á dögnm Gregorii páfa hins sjaunda með þí nafni.

Gizurr fór suðr tii Uómaborgar ok beiddi þar vígslu
,

því at

Liemarus^ erkibiskup í Lund-* í Danmörk var missáttr viðr páf-

ann, ok mátli af þí cigi l)iskupa vígja. Haföi erkibiskupinn þá

í Lund eigi at eins vald yfir biskupum í Danmerk, heldr jam-

val yfir alla biskupa í Norcgskonúngs ríki, því at þann tíma var

eigi erkistóh í þrándheimi, því at á dögum Magmíss konúngs,

sonar Erlmgs skakka, var Eysteinn fyrst gerr erkibiskup í Nið-

arósi af legaio herra páfans , er scndr var til at sjá yfir þau

mál, sem millum fóru kirkjunnar ok konúngsins, ok því scndi

herra Gregorius páfi Gizur biskupscfni í þý[ö]er5kuland
,

[lil

þcss erkibiskups'', er var í Megeðaborg ok hct ÍIardeviku[s), ok

var Gixurr þar tii biskups vígðr eptir herra páfans boðskap.

Liðu þá tveir vetr í meöal andláts ísicifs biskups pk útkvómu

i) bætt ciitir 219; v. í St. 2) Leonarius, St.

»") Ijanuig bæí)i St. og 219. Jjctta er gáleysi Gunnlaiigs, eða ])ess ei'

síígunni snaraí)!, því Liemarus var erkibiskup í Hamborg og Brimuin, en

erkibiskupsstóll í Lundi var fyrst settr- 1104. Eysteinn var ekki heldr fyrsti

erkibiskup í Nitiiarósi. 4) frá [ b. v. 219; v. í St.
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Oizurar biskups; var hann annan velr lier á íslandi, en hinn

næsta eptir er hann \ar vígðr var liann sunian vetr í Dan-
nierk eu suman í Gautlandi, ok kom út sumarit eptir higat til

Islands; haföi Markús Skeggjason þá lögsögn á íslandi. Giz-

urr hiskup hefir verit mestháttar maðr ok algervast[r] hér á ís-

landij at þí er sagt hefir Ari prestr hinn fróði I>orgilsson, ok

íilþýöu viröáig hafi mest á fallit. Af ástsemd hans [ok] fortölum

Sæmundar hins fróöa, ok með umráðum Markúss lögmanns,

var þat í lög tekit, at allir nienn á íslandi skyldu lelja fé sitt

allt með svardögum , hvort sem væri í löndum eðr lausum

aurum, ok gjalda tíund af, með þeima hætti, sem síðan hefir

lialdizi. Gizurr hiskúp lét þat í lög leiða, at hiskupsstóli sá,

er á Íslandi væri
,

skyldi vera í Skálholti, en áðr var hvergi

stöðugliga; lagði hann til stólsins landit í Skálholti ok mörg

unnur auðæfi, hæði í löndum ok lausum aurum.

19. I>á er almáttigr guð vildi heíja upp sinn þjónöstu-

iTiann, hinn heilaga Johannem, á hærra pall kennimannligrar

tignar, en áðr var hann: háðu Norlendíngar Gizur hiskup,

^t hann skyldi setja með ráði hinna bezta manna fyrir norðan

íinnan biskupsstól, fyrir því, at þeir þóttust vera fjarlægir Skála-

holts biskups yfirsjón, en fjórðúngrinn sá fjölmennastr ok mest

þurfandi biskupligrar yfirferðar, en hennar var þar áðr sjalinast

kostr. Gizurr biskup talaði þetta mál viðr hina vitrastu menn
á landinu ok sýndist þeim svá öllum, sem þetta væri ráðhgt

ok forsjáligt at láta eptir bæn Norðlcndínga, ok mest fyrir þá
grein, at mönnum sýndist, sem skemrum mandi biskupslaust

^í^ra á landinu, en áðr. Var þat ráö tekit, at Gizurr biskup gaf

^^PP þann fjórðúnginn síns hiskupdæmis, til þess at biskupsstóU

^^yldi vera í Norðlendmga fjórðúngi, svá sem þeir báðu. En

þessa vandaok virðíngar, at vera biskup Norðlendínga, kaus

Gizurr hiskup til, af heilags anda íhlæstri ok vitrastu manna
^^Öij siðferöugan kennimann Jón Ögmundsson, með blíðu sam-
Þykki lærðra ok leikmanna í Norölendmga fjórðúngi. En þó at

hinn heilagi Johannes teldist undan þessum veg ok vanda í

^yfstu, fyrir htilætis sakir, þá lét hann þó at hæn Gizurar bisk-

^^Ps ok annarra góðra manna, ok játtaðist undir utanferð ok

^^skupsvígslu at taka, ef guð vildi, ef honum yröi þess auöit.

opiUga síöan stelnur ok dagþínganir um þetta mál hafðar,

réðst þat af, at stóU Norölendínga biskups skyldi vera settr

16^
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at Ilólum í Iljaltadal, því at sá einn prcstr, er þar bjó, er

Ililarins hét, en lllluigi ööru nafni, varö til, af öllum Norðlcncl-

íngum, at rísa upp af sinni föörlcifö fyrir guös salur ok kirkj-

unnar nauðsyn , trúancli þí, at guð muuíii gcfa honum fcgri

staöfcstu í eyh'fri dýrð, er at réttu má kallast föðrlcifö ahra

góðra manna.

20. Nú at svá skipaöu ferr hinn dýröhgi maðr, herra Jón

Electus hit sama sumar brott afíslandi með bréfum herra Giz-

urar' biskups ok sæmiligum Ijárhiul, cptir því scm til hcyrði.

Ok er þeir vóru albi'mir, létu þcir í haf ok urðu val rcíðfara,

ok cr ekki sagt frá ferð þeirra fyrr en þeir kómu í Danmcrk.

Herra Jón Eicclus skyndir þegar ferðiuni á fund Özurar erki-

biskups í Luud , ok kcmr í borgina þá er herra erkibiskup

var at aptansöng. Ok cr hcrra Eíectus kemr í kirkju^ bíör

hann meö smnm föruiiauLum þar til er lokit er aptansöngiuum.

Síðan byrjar liann aptansöng mcð raust, ok er erkibiskupinu

heyrir hljóm hans ok rödd, þá lítr hann utar; ok cr klerkar

finna þat, [segja þcir svá=^ : ^Jivat er nú , hcrra erkibiskup

!

^Jiví brjóti þcr sjálfir þau lög, sem þér hafit sctt"? — IJerra

erkibiskup haföi þau lög sclt, ok þat sínum klcrkum boðit, at

enginn þcirra skyldi utar líta um tíöir nauðsynjalaust. ,^Satt

segi þér" segir hann, ,^cn þó er nú sök til, þvíat þilíka rödd

heyrða ck aldrei fyrr af nokkurs manns ])arka út ganga, ok er

þetta hcldr cngillig rödd en mannlig"; virðist ok svá mörgum
mönnum, at binn heilagi Jón hafi allra manna verit bezt radd-

aör í þann tíma; ok fær hann góðar viötektir ok sæmiligar af

erkibiskupinum. Síðan téði Jón erkibiskupinum sín erindi nicð

bréfum Gi/urar * biskups ok annarra höföíngja af íslandi. Ok er

erkibiskupinn hafði heyrt haus eyrendi, stcfnir hann fjölmennan

kenniniannafund í Lund, ok dagþíngaöi viör þá um eyrendi

hcrra Jóns Eiecii. En þat varð cndir þcirra samtals, at erki-

biskupinn sagði svá: ,^svá viröist mér , hinn kærasti bróöir"!

talandi'^ viðr sælau Joliannem, ^^sem þú munir ílcsta alla hluti

til þess hafa, at þú sér til biskupligrar tignar val fallinn, ok

þat trúi ck, at saill cr sá lýör at slíkan biskup náir at hafa

yfir sér**. En fyrir cins UUar sakir, þcss er þú hcfir sagt mönnum,

i) leifer.
; ísleifs, St. -i) kirkja, St. a) frá [ b. v. 219; v. í St.

4) leilr. ; íslcifs, St. *) þaiin. 219; talaíii, St. 6) Hör cndar 2. bl. af 219.
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-

þú hefir átt tvær konur, þori ek eigi at vígja þik áu orloQ

ok boði postuligs sætis. Nú er þat vort ráð, at þú farir á

í^und vors herra páí'ans ok birtir honum þitt eyrendi, en vér

skulum rita með þér ok tjá þitt mál fyrir lierra páííunnn, ok

6f svá ferr, sem vér ventum, at liann dispcnseri með þér, at

l>ú takir hiskups vígsUi, þá kom aptr til vor sem skjótast, ok

skuhun vér þá í guðs nafni vígja yðr lil hiskups".

21 . Eptir þetta fcrr Jón Ekcíns til herra páfans í kuriam, en í

l>ann tíma sljórnaði almenniligri guðs kristni heilagrar minníngar

herra ]*aschaHs pape, annarr meö því nafni, ok sat þá í höfut-

Ijorg allrar kristninnar, í sjálfri Rómaborg ; tók haun viðr hin-

i»m heilaga Jóui val ok volduhga; har hann fyrir herra páf-

ann fram skjótt ok sköruiiga sín eyrendi, þvíat hann var bæði

snjallr ok ínóg höfðíngjadjarfr
,
sýnandi honum bréf ok inn-

sigli Astuerí, Lundcnsis erkibiskups, er hann hafði skrifat um
kosníng ok vígslugerð hins heilaga Jóns. Scgja þat margir

sannfróðir menn ok merkiligir, at herra Jón Elcctus hafi þetta

talat milknn annarra luta fyrir herra páfanum: ,,því horfa mcr

niargir hitir þúngliga viö guð í mínum tilgerðum, ok hrinda

i'nér frá biskupsvígslu , at þann oinn lui veit ek mik helzt til

tiafa at vera [eigi] biskup , er ek hefir tvíkvángaðr verit".

Mega ailir menn héðan af marka ok undirstanda, hversu guð-

réttliga liann man hafa haldit hcilagan hjúskap, er hann vott-

íiði þcssu fyrir sjálfum herra páfanum. Nú sem verðligr herra

l*aschalis pape hefir yfirlesit bréf crkibiskupsins, ok undirstaðit

"^f guðs tilvísan verðieika lieilags Jóns, ok mótiköst laganna,

þau sem mót sýndust ganga hiskupsvígslunni , virðir liann

hvúrttveggja ok vcgr í sínu hjarta með vitrligri skynsemdar

^*Ág, ok hyggst honum svá at, sem þat mnni fieira vera ok

^ieira háttar, sem lierra Jón Elcctus Jiafi til at taka biskupliga

^^ígn, en hitt, sem honum hryndi frá af laganna vandkBti; fyrir

því gefr hann honum út afsínum kuria postulig bréf með sínu

Mílla^ í hvcrjum hann dispcnscrar þat með sælum Jóni íí/ííc^, at

^^íinn skyldi biskup mega vera, ok ])ýðr herra Astucro erkibisk-

^Pimeð páiahgri rökscmd at vígja hann til biskupligrar tignar.

scm lunn liciiagi Jón hal'ði út tekit páfabréfin ok fengit páfaliga

^lezan, liefir hann sik aptr á veg á fund herra síns, fyrrnefnds

erkibiskups, ok léttir eigi fyrr enluunikcmr í Lund í Danmerk.
^n þegar erkibiskup varð þess varr, at hann er kominn í
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borgina, tekr hann viðr honum með hinni mestu vináttu ok

sæmd, ok scm hann nndirstóð af herra páfans hrefumj at

honum var gefit vald til af postuUgu sœti at vígja liann, varð

erkibisknpinn stórfeginn ok þakkar almáttkum guöi, at honum
skyldi þess auðit verða , at leggja sínar hendr í hans höfut

meö vígski orðnm, ok beið hann ])ar þeirrar slimdar, er erki-

biskupi þólti tilfellilig vera at vígja hann. Eptir þat kallar

erkibiskupinn saman kennimenn, þá sem viðr þurfu vera þetta

embætti, ok at ölUnn hitum tilbimum, þá vígir hann Jón Æ'/efton

til biskups , á sunnudag, tveim náttum fyrir messudag guðs

postuia Phiiiiipí ok Jacobi^ þá vantaði hann vetr á hálfsext-

ugan. Var þetta á dögum Paschalis páfa ok Noregs konúnga

Eysteins ok Sigurðar. En þá er Jón l)iskup var biiinn, ferr

hann glaðr af erkibiskups fundi, sæmdr með gjöfnm en styrktr

með hjálpsamligum heilræðum ; fórhann fyrst til Noregs, sýsl-

andi ser þar kirkjuvið , ok þat sama sumar lætr liann í haf,

ok verðr val reiðfara, ok kemr skip þat á Eyrar fyrir snnnan

land.

22. líessi líðindi spyrjast brátt um landit, utkváma Jóns

biskups, ok urðu allir góðir menn þí fegnir, bæði norðanlands

ok sunnan, ok fóru þcgar at flnna hann með niiklum mann-

fjölda; tók hann hvers manns máli blíðhga, meðr miklu hti-

læti. Ok þegar er Jón biskup var búinn frá skipi, ferr hann

heim til slóls síns til Hóla, at vitja guðs hjarðar, sem góðr

hirðir. Tók hann þegar styrkja ok stýra fagrliga guðs kristni,

þeirri er hann var yfir settr, sitjandi heima um vetrinn at stóli

sínum, en frændr ok vinir fluttu sunnan frá skipi kirkjuvið hans

í Yinvcrjadal, en Norðlendíngar gerðu þegar eptir, ok drógu

heim til lióla; en at liðnum vetrinum ríðr hcrra Jón biskup

til þíngs um sumarit, ok fundust þeir þar biskuparnir, Jón ok

Gizurr, mcð miklum fagnaði ok bróðrligum kærleik. Tcði herra

Gizurr biskup alþýðunni, hversu mikiliga menn áttu guði at

þakka fyrir þau fagnaðartíðendi , er þá vóru vorðin, at tveir

biskupar vóru vorðnir staðfastir á landinu
,

því at þat hafði

eigi fyrr vorðit, síðan kristni kom á Island. Töluðu biskup-

arnir marga nytsamliga luli fyrir sínum undirmönnum, trakter-

andi með sínum lærðum mönnum, hver iagaboöorð þeir skyldu

skipa lýðnum
,
þau sem guði mætti verða til heiörs en niönn-

um til siðsemdar. Á þessu sumri hóf verðligr herra Jón biskup
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yfirferð sína um sitt biskupsdæmi , ok lók at slýra kristni

guðs með mikiUi stjórn ok guðligu vandlæti, hirtandi vonda
inenn, en styrkjandi góða menn í guðs þjónastu meö lieilagum

fortölum ok fögru eptirdæmi.

23. Jón biskup hafði skamma stund setið at Uólum, áðr

hann lét ofan brjóta kirkju þá sem áör var. Sú kirkja liafði

Ser verit næst þoirri kirkju, er Oxi Hjaltnson haföi gera látið.

tat hyggja menn , at sú kirkja hafi mest verit ger á íslandi.

^'^eði hann til þeirrar kirkju margar gersimar ok lét alla blý-

þ^í^ja. En sú kirkja brann upp með allri sinni prýði at leynd-

guðs dómi. Síðan lét Jón biskup reisa at Ilólum mikla

ok volduga, sú er tii skammrar stundar hefir staðit* ok

þó meö rnörgum atgerðum. Sparði hann ekki tii þessarar

^**'kjugerðar, þat er guðs heiðr vœri þá meiri en áðr, ok þetta

hús væri sem fagrligast gert ok búit. Valdi hann þar til smið

þann, er hagastr var í þann tíma á íslandi, er l>óroddr hét

ok var Gamlason. I>at er sagt frá þessum manni , at hann
hafði svá hvast næmi, at þá er hann var at smið sinni, ok

hann heyrði at klerkum var kend grammatika, en þat er látínu-

^ist, loddi honum þat svá í eyrum, at hann varð hinn mesti

íþróttarmaðr í sagðri list.

þá er hinn heiiagi Jón hafði skamma stund verit biskup,

hann setja skóla heima þar á staðnum, vestr fra kirkju-

dyrum, ok lét smíða val ok vandliga, hvern vér sám með vorum

*^^gum seyir hróáir Gunnlaugr ^ er íátinusöguna hefir saman
sett^, Til at stjórna klerkunum, ok kenna þeim, valdi hinn

heilagi Jón einn hinn sæmiligsta úngan mann, val bóklærðan

hinn snjallasta túlk guðhgra ritnínga, cr hét Gísli ok var

i'innsson, hvern cr Jón biskup hafði haft or Gautlandi með
s^i', ok gaf honum fyrir sitt starf mikla rentu ok sæmiliga;

hclt hann skólann um mörg ár ok kendi látínu klerkum val

i) sii er stendr far í dap^, Á; sjá bls. 163.

"0 Jiegar forninenn snerii sögum úr íí^rum málum íi íslcnzku, c^r

^^ncUóku eldvi sílgm', og Iiöfundrinn nefnir slg í fyrstu personu, þá er

M^andinn qptastvanr aí) geta Jiess ogskjótainní nokkrum orðum til vituis

^^^í^í 'dh \)ixt) cr ckki liann sjálfr (þýÖandinu) seni talar, hcldr hðfundrinn;

..«egir l)róí)ir Gunnlaugr", „segir bró'bir Oddr"j „segir mcistari Simon"
Plovcnts sögu I'rakkakonúngs), „segir sögumcistarinn" Cfba „sá er söguna

liefu- samansctta" o. s. frv.
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ok dyggiliga, ok veitti mikit uppheldi guðs kristui með biskupi

í kenníngum sínum ok pi'cdikan. l>á tír meistari GísU talaöi

guðs orð fyrir iÖlkinu at hátíðum
, þá taldi hann eigi utan-

bókar marga luti, eðr treysti mjök á silt minni, heldr skýrði

hann út heilagra feðra rítníngar eptir þeirri hók, scm á lectar-

anum lá fyrir honum. Gjörði þessi vitugi maðr ok hinn for-

sjáh þetta mest sakir h'lilætis , at þar sem hann var úngr at

aldri, þælli þeim meira um vert, cr til lýddi, at þeir sæi þat,

at hann tæki sínar kennnigar af helgum hókum ok merkiligum,

en eigi af einu saman hrjóstmegni ok hugviti. Bh'ðkaði hann

ok mýkti eigi at eins heyrn atstandanda lýÖs með sæmiligri

snild ok klerkligs framhurðar, er hann haföi nógliga af guðhgri

gjöf, Jieldr saddi hann þeirra Ijug ok hjörtu gnógliga með andligri

fæöslu guðligra orða, svá at hann sýndist eigi at eins með

orðunum, heldr ok jamval með gerðunum, predika. Var hans

kenníng án liégómliguni orðum eðr nokkurri hræsni saman-

standa[ndi] , ok þí fylgði hans orðum svá mikill guðs kraptr,

at margir kómust viör af öhu hjarta, ok tóku mikla skipan ok

góða um sínar framferöir. Kenníngar hans vóru linar ok létt-

bærar öllum góöum mönnum, ok þótti öllum vitrum mönnum
vcra spakligar ok skemtiligar , en vondum mönnum varð ótti

mikill at ok sönn hirtíng, ok þí sótti þegar nær aí öllum guðs

hátíðum útöluligr mannljöldi, upptendra[n]dist af góöfúsri græðgi

guðlegra málsemda, girnandist at seöja sín hjörtu ok hugskot

meö hfs fóöri, þal er guös orö
,
því at þar var kostr ai heyra

fagrar kenníngar, bæöi af sjólfum herra biskupi ok af þessum

gauzka manni Gísla, er nú var um lalaö.

24. Skamma stund hafði heilagr Jón biskup verit, áðr

en hann tók at færa siðu manna ok háttu í annat efni, en áðr

hafði verit, um marga luii; var hann hirtíngasamr viðr ósiða-

menn, en blíör ok hœgr öUum góðum mönnum
,

fyllandi þat

allt með verkum, sem hann kenndi fólkinu með góöum fortöl-

um, opt huglciðandi þat er vorr drottiun talar í guöspjallinu,

ok hann bauö sínum iærisveinum : ^Luccat íuæ vestra coram

hominibus^ ut videant opera vestra hona et glorificcnt 'palrem

vcstrum^ qui in celis esf'} þat þýðist svá : Jýs'i Ijós yðvart fyrir

mönnum, at þeir sjái góöverk yður ok dýrki föör yövarn, þann

sem á himnum er". Ilerra Jón biskup bauö þat styrkliga sínum

undirmönnum öllum, at sækja með góöfýsi helgar tíðir hvern
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tíma cr lieiiagl var, bjóöaiuli preslunum at læra sitt undirfólk

i^in þá luti, sem þeir þyrfti til guöligrar inngöngu. IJauö lianu

mönuum, at hafa þá háttu hversdagliga, sem góöum kristn-

tim mönnum tii Ii[e]yrir, at signa sik þegar um myrgininn, er

hann vaknaöi, ok sýngja fyrst credo in deuvi , ok játta svá Irii

sína í augiiti ahnáttigs guös, áör en maðr fengist í hégómligri

inargmælgi, ok ganga svá síðan vopnaör allan daginn meö
ííiarki liins helga kross, cn laka aldri svá mat, drykk eör svefn,

at maðr lih'föi sér eigi áðr meö gaös píslarmarki. Bauö liann

hverjum manni kunna at sýngja credo ok ^íaíer noster ok Maríu-

vers, ok at lofa guö vij sinnum á daginn
,

eptir þí sem Davíð

propheta segir: scpcies indie laudem iibi dixi^ domine deus meus^

þat er svá at skiJja á norænu: .,sjau sinnum á dag sagða ek

þér lof, drotliun guö minnl" — Ok at vér tahm þetta allt jamn-

Síiman í fám orðum
, þá kenndi hann meö sínum iðuligum

íiminníngum sínum undirmönnum allan hátt guðiigrar þjónastu

af heilagra feðra selníngum, ok gat svá sarait á skömmum tíma,

meö guðs fulltmgi, framferðir ok siðu fólksins, at lieilög kristni

í Norölcndínga ijórðúngi heíir hvárki áðr né síöan sldnit með
svá hjörtum blóma ok fagri ásjón, sem þá stóð, meðan fólkit

var svá sælt, at þeir náöu at vera nndir stjórn ok stýríng hius

l»lezaða biskups Jóns; svarf hanu ok af snarpd ok bitrligri

iurtíngar þél alla óháttu, fjöllvýngi ok fordæðuskap, galdra ok

Serníngar, ok alian sjónlivcrílligan kuklaraskap, ok stóö í mót
^^Uri illri forncslíju mcö öilum mátt ok megni, þvíat áör var

eptir í Itristninni mildar ok iliar aneifar liciðins siöar, cr cigi

var upp rætl or guöligum akri meöan kristnin var úng. Fyrir-

bauö hann styrkiiga aila liindrvitti, þá er fornir menn höfðu

tekit af túnglkomum eör dægrum, eðr eigna daga \itvum mönu-
líin heiðnum, svá sem at kalla Týrsdag, Óðinsdag eðr ]>órsdag,

ok svá um aiia vikudaga, en bauö at hafa þat dagatal , sem

heiiagir feör hafa sett í ritníngum, at kalla annau dag viku ok

þi'íðja dag, ok svá út.

ijcikr sá var kærr mönnum, áðr en hinn licilagl Jón varð

í^iskup, at kveöa skyldi karlmaör tii konu í dans biautiig Itvœði

ok regilig, ok kona tii líarlmanns mansöngsvísur; þenna leik

lét iiann af taka ok baunaði styrkiiga. Mansöngskvæði vildi

hanu eigi heyra, né kveða láta, en þó fékk hann því eigi af

^«mit með öiiu. þat er sagt, at hinn lieiiagi Jón biskup kom



238 BISKUPA SÖGUR.

al eimi tíma, er eimi klerkr, er Klængr het, ok var forsteins-

son, er síöan varð biskup í Skiilliolli, las versabók þá, er hcitir

Ovidius de artc, En í þeirri bók lalar meislari Ovidius um
kvenna ástir, ok kennir með hverjum hætti menn skulu þær

gilja, ok nálgast þeirra vilja. Sem hinn sæii Johannes sá ok

undirstóð , hvut hann las, fyrlrbauð hann honum at heyra

þessháltar bók , ok sagði, at mannsins breysklig náttúra veri

nógu i'ramfús tii munuðlílis ok holdligrar ástar, þó at maör

tendraði [eigi] sinn hug upp með saurugligum ok syndsam-

ligum diktum.

25. lleilagr Jón biskup var hinn þrifnasti ok hinn iðnasli

í því, at sníða af mönnum löstu, þvíat sá kom enginn á hans

fund , at hann gaUi eigi leiörétt á einhverja lund meö guös

miskunn ok þeirri miklu kostgæfi , er hann lagði á at hjálpa

sínum undirmönnum. Ok ef hann lagði á menn haröar skriptir,

fyrir sakir mikilla glæpa, ok gengi þeir undir val ok lítilátliga,

þá var lítii stund at bíða, áðr hans blezaða brjóst, heilags

anda musteri, sampínist þeirra vesöldum af hinum innslum

hjartarótum , linandi mcð vægð ok réttlætis miskunn þeirra

skriptamálum
,

eptir því sem hann fann þá iðrandi: vera, ok

þeir vildu viör skiljast sín illferli; ok þar sem hann elskaöi

sína undirmenn sem bræðr eðr syni, fæddist hann af einskis

manns vanhagafé, heldr gaf hann nær allt í ölmusur; fagnaði

haan þí öllu, er mönnum gekk val, en harmaði þat allt, er

annan veg varð. Ilann var maðr svá huggóðr, at hann mátti ekki

aumt sjá, eðr nokkut þat, sem mönnum varð til meins. IJann

var svá örr ok mildr viðr fátæka menn guðs, at enginn á þeim

tímum var Iians nóli þar um. IJann var mjúklátr faðir allra

fátækra manna; huggaði hann ekkjur ok föðrlausa, ok enginn

kom svá harmþrúnginn á hans fund , at eigi fengi föörhga

huggan á nokkura lund. Svá var hann þekkr ok ástfólginn af

öllum sínum undirmönnum, at enginn vildi lionum nokkut

móti gera, ok var þat meir fyrir sakir guöligrar ástar, þeirrar

er allir menn unnu honum, en líkamligs ótta, eða þúngs yfir-

boðs; var þat af þí makligt, því at [Iiann] lýddi með öllu

kostgæfl guðs boðorðum, ok leitaði meir eplir guðs afla en

veraldUgum, ok þí launaði guð honum þegar í hönd, at hann

okaði undir hans vilja alla hans undirmenn, með heilagri lýðni

ok heitri ástsemd.
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2*>. Heilagr Joliannes leiddi fram sitt líf eptir guöiigri

setníng ok heilagra l'eðra dæmuni, gangandi fram rettan veg í

guðs boöoröum, girnandist þá eina luti at fremja, sem hans

*^nibætti til heyrði. Lá hann um þat vakandi, at afla guði til

liíinda sem llestar sálur, iðjandi í bænum, studeran ok heil-

'^gi'i l)redikan nætr ok daga, ok í annarri guös þjónaslu. Ok
•it hann væri þí t'rjálsari ok liðugri til þíh'kra iðna guöhgrar

tjónastu
, valdi hann lil vitra menn ok svinna, at hugsa ok í

böudum hafa staöarins forræöi, með þeirri göfugri hústrú, er

baun hafði ált, ok þá var ekkja. Einn af þeim var prestr sá,

Hámundr hel; lumn var fuðrfaðir llildar nunnu ok einsetu-

^onu, er getið man verða síöarr í sögunni. Næst Ilámundi

prestr sá at forráðum, er Iljalti het, ok var nái'rændi bisk-

^PS. Af leikmönnum var sá maðr mest at ráðum œttgöfugr,

6r Orn het, son þorkels af Víðimýri. Sumir menn vóru skip-

^öir at taka meö gestuni, því at hverri hátíð sótti þangat til

^iskups hundrat manna eða cc, eða nokkuru fleira, þvíat hinn

heilagi Jón bisknp bauö þat fólkinu, at hverr sá maör, er fóta

sinna forráð hafði í hans biskupsdæmi, skyldi vitja um sinn á

^^^Grju ári höfuðkirkjunnar at Uólum, al offra þar guði sínar

bænir meö góðfúsu hjarta, ok af þí mátti þar sjá at sku'degi

páskum eigi núnna en cccc manna, bæði kvendi ok kallar;

höfðu margir af þeim vistir meö sér , en hinir þó íleiri , er

h^rra biskup fæddi fagrhga, bæði með líkamligum krásum ok

andligum
, ok þeir

,
styrktir biskuphgri blezan , fóru fagnandi

heim tll sinna heimkynna.

27. Margir siðferðugir mcnn reðust til staðarins, gcfandi

^GÖ sér svá mikit góðs, at staðrinn var val haldinn af; en
stnnir, bæði karlar ok konur, fæddu sik þagat, til þess at lýða

hjálpsamhgum kenníngum herra biskups ok hcilagri tíðagerð,

smíðandi sér hcr])ergi umhveríis kirkjugaröinn. Ileilagr Jón
Ijiskup tók margamenn lil kennshi, ok fékk til góðan meistara

kenna (jrammaticam
^

Gísla hinn gauzka, er fyrr var getið.

einn franzels, sæmiligan prestmann, er llikini hét, capalín

^'"tt, fékk hann til at kcnna sönghst og versgerð. Rikini var

klerkr góðr, bæði diktaði hann val ok versaði , ok svá glöggr
var hann í sönglist ok minnigr, at hann kunni utanbókar allan

á tólf mánuöum, bæöi í dagtíðum ok óttusöngum , með
oruggri tóna setníng ok hljóða grein, ok þí réðust niargra
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góðra manna börn undir hönd þessum tveim meistarumj sumir

at nema látínu, cn aðrir söng, cða hvárttveggja, koslgæfandi,

hverr eplir sínu næmi, at fylla vandlaupa síns hjarta af þeim

molum vizku b[r]auðs, cr þeirra kennifeðr hrutii þeim til and-

ligrar fæðu, af hverjum [vér) sám blómbcrahgan akr guðligrar

miskunnar með fögrum ilm viða upp runninn^ Yið þessum

tók llikini prestr ölium með fagnaði ok biíðu heilags Johannis,

ok elskaöi sem einka sonu, nærði ok fóstraði undir sinni ibrsjá

ok gæ/.Iu, varðvcitandi þá undir sínum vængjum, sem fugl

sína únga. Ilér mátti sjá um öll hús biskupsslólsins mikla iðn

ok athöfn: sumir lásu heil[a]gar ritníngar, sumir rituðu, sumir

súngu, sumir námu, sumir kenndu. Engi var öfund þeirra í

millum cða sundrþykki, engi ágangr cða þrætni, hverr vildi

annan sér meira háttar
;

lýðni hélt þar hverr við annan , ok

þegar signum var til tíða gort, skunduðu allir þegar or sínum

smákofum til kirkjunnar
,

sætligan seim , sem þrifit býflygi,

til býstokks . hcilagrar kirkju með sér berandi, hvert þeir

höfðu saman borit or lystuligum vínkjallara licilagra ritnínga.

Mcðr tíða upphafníng hófst í kirkjunni fagrlig samhljóðan

söngsins í kórinum, ok hófst sætlig hljóð raddanna. Enginn

fór þar með lausúng eða margmœlgi; hinir ellri menn ok

meiri háttar vóru með staðfcsti ok atluiga, en úngir menn

haldnir ok siöaðir undir stjórn hinna ellri manna, ok algerðu

svá hvárirtveggju fagrliga sitt cmbætti; ok skein með þvílíkri

birti yíirlit heilagrar kristni undir þessum heilaga biskupi.

Allir hinir sæmiligstu kennimenn í Norðlcndínga ijórðúngi vóru

nokkura hríð til náms at Móhun, þá sem vorr aldr, segir hróðir

Gtinnlaugr^ mátti muna, sumir af barndómi, sumir á fulltiða

aldri. Margir af sagðra meistara lærisveinum önduðust á vor-

um dögum; en cinn af þeim varð Isleifr llallsson, hvern Jón

biskup æskti at verða skyldi biskup næst eptir hann ok tén-

aöarmann síns biskupsdóms, ef hann mæddi elli , cn Iiann

andaðist fyrr en herra biskup. En at ek nefna nokkura sagðra

lærisveiua, þá er ek sá mínum augum: var einn af þeim

Klængr, er síðan var biskup íSkálhoIti; var liann xij vetra

gamall á hendi fólginn Jóni ])iskupi af móðr sinni til fræði-

náms, ok varð hann hinn bezti klerkr, ok var lcngi síðan

i) lei^rðtt; iipp nmnife, St.
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*i®miHgr kennimaör í llólakirkju, lúnn mesti npphaldsmaðr
^i'isiniunar

,
prédkiandi íagrliga guðs orö undir stjórn ok yíir-

^oði tveggja llólabiskupa: Kctils og Bjarnar; haíöi hann marga
^'iska lærisveina undir scr, ritandi bækr margar ok merkiligar,

þœr sem enn tjást at llóium okvíöa anna[r]s slaöar. Vihnundr
^^^r þar ok lærör , er fyrstr var ábóti á þingeyrum ; svá ok

Hí'einn, er þar var hinu þriði ábóti. Margir vóru ok þar aðrir

^ skóla, þeir er síöan uröu mektugir kennimenn : ísleifr dríms-
son, frœndi bisknps, Jón svarti, IJjarni líergþórsson, Björn, er

síðan var hinn þriöi biskup at llólum, ok margir aörir, þeir er

langt er frá at segja. |>ar var ok í fræðinæmi hreinferöug

jungiVú, er Ingunn hét, Öngum þessum var hon lægri í sögðum
^ókUsLum, kenndi lion mörgum (jrammaticam ok fræddi hvern
Gr nemavildi; urðn því [margir vai^ mentir undir hennar hendi.

Won rétti mjök látínubækr, svá at lion lét lesa fyrir sér, en
lion sjálf saumaöi, tefldi, eða [vannj aðrar hannyrðir meö heilagra

'^^mna sögum
,
kynuandi mönnum guös dýrð eigi at eins með

orðum munnnáms, hcldr ok með verkum handanna. Nú lljóta

^^íí^ir luLir fram af einni uppsprcttu, ok sjá ávöxtr af einni vín-

^iðar hríslu, þat er hinn heilagi Johannes. Kallast sjálfr drott-

ii^n sætt vínlré, en hans valdir menn vínviöar kvistir, eptir því

segir í guðspjallinu : Ego sum vilis vera et vos inUmiles,

svá sem hinn hcilagi Johanncs lærði ok fræddi fólk heima
*i staðnum, fyrir þílíka menn ok meistara, sem taldir vóru,

svá boðaði hann ok sjálfr guðs eyrendi í kenníngum um allar

sveitir, þá er hann visiteraði sitt biskupsdæmi. Svá mikit hófst

fræðií'ýsi ok náms með kostgæíi þessa blezaða biskups, at

öörumcgum stóöu at klerkar , öðrum megum leikmenn,

hvcrr at lesa með heilagri græðgi í sinn minnissjóö þat er

mætti af nægð guðligra auöæfa. En þó at grandalaust líf

oli góöir siðir, elska náúngs ok ástsemd viðr guð, ok misk-

^mnar verk, auösýni mannsins veröleik ok he|i)lagt mcöferði,

fí'amarr en öll tákn ok jarteina geröir, þá þikkir þó mörgum
íivitrum mönnum, sem nœr fyrir einsaman stórmerki jartein-

íinna vaxi mest fyrir guði heilagleikr mannauna: því munum
ver segja fá luti af heilagum Jóni, at þaöan af megi auðsýn-
^stí at þat er sannligt, sem von er, sem ritníngin segir af

H

frá
[ tviskrifal í öt.
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gLiði moð fylgjanda máli: dominus voluníalem timencium se fa-

cieíj el deprccacionem eorum exaudiet^ þat er svá at skilja

:

^^droltinn man gera vilja sik elskandi manna, ok liann man

heyra þeirra bæn'\

28. I>at var á einum tíma, at góðr prestr ok göfugr,

Eyjólfr Gunnvaldsson, frá stað heilags Martini biskups, kom

til Ilóla, biöjandi h'tilátliga hinn heilaga Jón partera sér nokkut

af heilagum dómum sæls Martini, er þar vóru á staönum.

Ilinn hlexaöi Jón vildi gjarna þí játta, er hann var svá h'tilát-

h'ga beiddr, því leitaði hann til heinsins ok í höndum hafði,

ok þótti honum mikit fyrir at hera járn á svá heilags manns

hein. Síðan skrýddist hann til heilags messu-emhættis, ok er

komit var at fyrsta lágasöng, tók iumn þetta hit blezaða bein

ok lagöi á altarit undir corporalc hjákaleknum, ok söng messu

þar til er lokit var. En at luktu embæ.ttinu leitaði lieilagr

Johannes at beininu, ok fann, at þat liafði klofnat sundr í tvá

luti, ok var annarr meiri lutrinn. Fær hann hinn minna part

beinsins fyrrnefndum presti til Grenjaöarstaða, en hinn meiri

var eptir at staðnum. Margir menn kómu þeir á fund hins

heilaga Jóns bislaips, er höfðu ýmissar sóttir eða sjúkleika,

ok fengu skjóta bót sinna meinsemda fyrir hans blezaða handa-

átekníng og yfirsöngva.

29. Maðr het þórðr, ok var heimamaör hins blezaða

Jóns ok gæ>tti sauða þar á staðnum. ílann var úngr maðr,

gálaus, ok gætti iítt orða sinna, fylgdi h'tt tíðum, þó bann væri

heima staddr, en Jón biskup minnti hann opt á betr at gera,

þvíat honum þótti mikhi máh skipta um alla sína menn , at

þeir veri val siöaðir ok heyröi tíðir jafnan, er þeir veri heima,

svá þó, at eigi gleymdist skyldugar sýslur ; en þessi maðr gerði

þó nœr ekki eptir því, sem herra biskup bauð honum ok bað

. hann. I>at var einn hátíðar aptan, at herra biskup var at aptan-

söng, at aliir siðlátir menn stóðu at líðum, þá var þessi maör,

þórör, inni í stofu eptir sinni úvenju, ok sió sér þá í leik ok

ghmur með úngmenni. Sagt var honum , at tíðirnar vóru úti,

ok gaf hann öngan gaum at þí. Ilann tók þá á sér bráöliga

hefnd, er hann hafði ])rotið boðorö biskups, því at hann féll í

leikinum, ok túngan sú hin sama, er hann vildi jamnan lítt

gœta, varð í millum tanna honum ok skeindist hon mjök. l»í

næst kom í blástr niikill með mikium verk, ok gerði svá stirða
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^rútna, at hann mátti ekki mæla. f>á kom honum í hug,

hann mundi þess at gjaltla, er hann hafði eigi hlýtt boð-
orði herra biskups

,
biöjandi ser h'tilátliga h'knar, farandi á

^i^iid herra biskups, ok iðra[n]dist sinna afgerða með handa
^endíngum. En er guðs maðr Johannes ser hann

,
sampínist

hann þegar þessa manns meini ok vesöld, takandi með hcndi

smni túnguna, ok strauk um með heilagu bœnahaldi, ok fékk

hiun mállausi aptr skýrt mál, ok varð á fám dögum allieill

þessa meins, seni aldri hefði á hann komit.

30. Maðr hét Sveinn ok var þorsteinsson, hann var sváaum-
íiga leikinn ok spottaðr af fjandanum, at hann kastaði náhga

í^i'istinhgri trú ok gieymdi nær öhu þí siöferði , sem kristnir

^enn eigu at hafa, eptir þí sem hann sjálfr sagði ok mörgum
í^önnum var kunnikt; en þat var með þí móti, at hann ærðist

fynr ást nokkurs sjónhverfdigs skrim[slls; sýndist honum þat

iíona vera, há vexti ok væn áhti; fékk hon svá viUt hann , aí

hann vildi ckki viöraðramenn eiga, farandi jafnan rá[ð]lausliga,

CHircikull, hirði ok hugsaði citt ok aiuiat; gieymdi hann öllu

Þí) sem honum var til hjálpar ok miskunnar, andliga ok líkam-

%a. En guölig miskunn samvinnandi, sá er önga sína menn
vil fyrirfarast láta, heldr vil öllum miskunsamUga viðr hjálpa,

var þessi maðr tekinn ok flultr á fund hins heilaga Jóns

^iskups, ok var þat í þann tima, er hann var nýkominn til

staðarins. IJinn heilagi Jón biskup tók viö honum blíöliga,

leiðir hann með sér í kirkju og byrgir sik þar síðan, en tók

frétta hann af öllum saman atburð, ok eggjaöi hann fast til

iðranar eptir þat. En með hans hcilögum áminnmgum tók

þessi hinn úngi maör at komast viör mjök , ok segir síðan

hinum heilaga Jóni biskupi Ijósliga frá öllum svikum ok um-
satnm djöfulsins, er hann hafði hann háskasamliga í vaiit; ok

6r hinn blezaöi Johannes fann sanna iöran með honum, þá
varö hann svá feginn, at hann felldi tár, at hann skal mega,
sem góðr hirðir, koma þessum sauð or varga mnnni ok aptr

bera til drottinligrar hjarðar, temprandi sín tár meö hans tár-

um ok harmandi hans misfelli meö föörligri sampíníng; en
hér eptir tók biskup at setja honum skriptir með helgum bæn-

ok hjálpsamligum áminníngum, bjóðandi honum þat eink-

anliga fyi-st, at djöninum lil skemdav ok svíviröíngar skyldi

hann vera ólatr at segja hverjum manni þenna alburð, er
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beyra vildi, ok svá geröi híinn, biöjandi þá góöa nienn, er hann

sagði nefndan alburð, at bverr skyldi minnasl bans í sínum

bænum. Eplir þat ganga þeir líáöir saman lU or kirkju, ok

var svá mikii skipan á orðin um ráö Sveins, at sá er liíát

hai'ði þagal til IjótHgu lífi fyrir guöi ok mönnum, ok aldri

mátti glaðr vera sakir þeirra sjónbverfínga, er (ijöfullinn baföi

hans sál ok lílíam lengi báskasamliga tekit ok iUkyndugliga

ínetjað, en nú styrktr af dæmum ok mjúku viðrmæli þessa guðs

manns í luigganar anda guðs
,

treystandi uppá eina saman

miskun guðs ok bans rettlæti, svá at fjandinn kom aldri síðan

þessari tálarsnöru á bans báls. Gerði bann guöi verðugar

þakkir fyrir sína andarlijálp á öUum dögum b'fs síns , ok fór

glaðr ok góðlátr tii sinna beimkynna.

31. I>á er hinn heilagi Jobanncs haföi skamma stund

sínum biskupsstóli stýrt, lá bailæri mikit á fóíkinu, ísar miklir

ok veðrátta mjök köld, svá at jörö var ekki ígróöra at várþíngi.

Hinn beilagi Jobannes fór til várþíngs er var at þíngeyrum ; ok

er hann kemr þar, heitr bann á guð drottinn, með samþykld

allra, til árs ok bægrar veðráttu , at þar skyldi kirkju reisa ok

bæ upp gera, ok alhr sitt góös til leggja, svá at hvárttveggja

veri sæmiliga upp gert. Síðan lagði hann af sér möttulinn ok

markaði sjálfr grundvöllinn yfir kirkjuna. En síðan skipList

svá skjótt árferö ok veörátta, at á þeirri liinni sömu viku vóru

í Lrottu allir bafísar, cr þetta ballæri stóð af, svá at bvergi

varð vart við ; en jörðin Íifgaðist svá skjólt til blóml)æriligs

ávaxtar ok skrýddist fögrum grösum, at í þeirri sömu viku bafði

allr fénaðr græn grös ok nógligt fóðr.

32. Sá lutr lá á staðnum á liólum, at þar var bás sá einn í

fjósi, er menn sögðu at eigi mætti naut á binda, þvíat dautt

'lá hvert um morgininn þat er á var bundit um kveldit. í>á

var þat eittbvert baust, at Jón biskup gekk til meðr ráösmanui

sínum at œtla naut til lífs, þau er belma þar skyldu vera á

staðnum; ok er þeir böfðu til ællaö, þá segir nautrekinn , at

eigi mundi naulin rúm hafa í f[j]ósinu, mcð því at einn hásian

var ótyttr, ok eigi mætti á skipa. llerra biskup sagði svá vera

skyldu sem hann hafði til skipat, ok sagði at á einn veg skyldi

binda á þann bás, sem aðra í fjósinu, ok varsvágert; en um
myrgininn kom nautamaðr til fjóss, ok fann kúna dauða á bás-

inum; kom hanu þá ok sagði hei'ra biskupi , eu haiin bauö
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honum at binda ú hinn sama bás naut annat, ok hit þriðja;

^ar svú gert ok dó þau bæði, sem hit lyrsta. þá mælti naula-

maðr: ^Jiversii lengi, herra! skal svá frani fara, sem nú horíist

. Hinn heilagi Jón biskup svarar: ^,svá skal gera meðan
nokkut uaut er á staðnum , ef guö vil at staörinn eyðist fyrir

þessa skyld". En eptir þetta hans umtal tók af fallit af bás-

mum, ok sigraði Jón biskup þetta úvinarins áfelli með sannri

trú ok áfeHi staðfestunnar, ok af þí at óvinrinn hafði tekit sér

gistíng á sögðum bás, ok inn gengit fyrir nokkura vantrú manna,
var nauðsyn at hann vœri sneypiHga útrekinn, með sannri trú

ok heilagri þoHnmœði blezaös biskups Johannis.

33. I>at var eitthvert sinn, at váraði mjOk seint, sváatjörð

var ekki ígróöra at fardögum
;
þá reið heilagr Jóu biskup til

í^lþíngis, ok hðt þar til árbótar mönnum á Jónsmessu bapliste;

er hann hafði sakt fyrir heitum ok staðfest með heilagu

hœnahaldi, mælti hann þessum oröum: ,J)at \ilda ek, at guð

gíjefi oss nú þegar í stað döggina"; ok lýstist þat í því, at hann
var mjök bráðlátr. Sumarit haföi verit svá þurkusamt, at sjaldan

hafði komit vátr dagr , ok var þí grasvöxtr nær engi. Áðr en

iHnn heilagi Jón biskup het var svá skírt veðr ok hreint, at

hvergi sá ský á himni, en þá er hann byrjaði upp gloria in

^^cehis á fyrrnefndan messodag í hámesso
, þá gaf guð svá

•^nikit regn á jöröina, at varla var mOnnum úti vœrt fyrir vatn-

'viðri. þaðan frá um sumarit var regn um nætr en sólskin um
^íiga, ok gekk þí uni stund; gra[s]vÖxtr var þat sumar til með-
allags.

34. þessi hinn heilagi biskup Johannes var prýddr af

guði mörgum merkiHgum lutum ok fögrum vitranum, sem fylgj-

andi frásögn vottar, ok var þat eigi undarHgt, at honum væri

"^argir merkiHgir lutir í syefni sýndir
,

því at hann hafði eigi

"^eira svefn en náttúran mátti minnstan nýta; en hugrinn var

jafnan áðr hann sofnaði, ok svá þá er hann vaknaði, á guðs

þjónastu ok helgu bænahaldi. i>at bar fyrir hann á þeirri nátt,

sem audaöist suðr í Skálholti þorkeU prestr skólabróðir hans, er

IrandUl hét ööru nafni; hann var sæmiHgr kennimaðr. Eptir

nattsöng, þá er hinn heilagi Johannes var kominn í sæng sína,

sem hann hneigði sik til svefns aptr at hæ-gindinu rann á

hann höfgi, ok sofnaöi hann; þá þótti lionum maðr inn ganga,
su er hann kenndi eigi, ok nam staðar í miöju herberginu, ok

I. B. 17
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honiim þótti, seni sú maðr væri spurðr af hjaverandi mönnum,

ef hann segði nokkur tíöindi. Hann svarar: ,J>orkcl helgan".

Eigi mælti hann fleira, svá at nokkurr lieyrði. líerra ])iskup

vaknaöi viðr þessi orð, ok sprettandi upp, ok kallaði á Rikina,

kapalín sinn ok erkiprest , svá segjandi : ,j'ís upp bróðir ! för-

um tii kirkju ok lofum guð, þí at bróðir okkarr, I)orkell prestr

trandill, er nú fram stiginn um almenniligar dauöadyr, ok fel-

um hans sál guði í vaUi með hcilagri commtniladonc ok Oðru

viðrkvœmiligu bœnahaldi". IJcyrt Iiöfðu þeir, at liann hafði

sýkzt, ok höfðu þar frammi guði þekkiligt bœnahald, en herra

biskup sagði prestinum, hvat fyrir hann hafði borit.

35. Á hiuu tólfta ári biskupsdóms hins heilaga Johannis

urðu mörg tíðendi: þá andaöist góðrar áminnmgar Gizurrbiskup

í Skállujlti , en forlákr llunóifssou kom í hans staö. Gizurr

var biskup xxx. ok vj. ár. J>á var liðit frá burð vors herra CD. C.

ok xj ár*. Á þí sama ári andaðist heilagr faöir herra Pasclialis

pape, annarr með þí nafni, Baldvini Jórsala konúngr, Arnaidr

patriarcha at Jórsölum, Alexius Grikkja keisari, Philippus Svía-

konúngr. J>á var liðit frá falli Ólai's konúngs Tryggjasonar C

ok xviij^ vetr.

36. Eitthvert sinn, þá er hinn heilagi Johannes hafði til svefns

lagzt nokkura nótt, þá bar fyrir hann sýn. llann þóttist vera á

bæn sinni fyrir einum miklum róðukrossi ; ok þí næst þólli hon-

um líkneskit á krossinum hneigjast at sér, ok mœla nokkur orð

í eyru sér, ok vitum vér eigi hver þau vóru. I>essa sýn sagði

hann Rikina presti , ok var engi sá er ráða kynni. En hinn

næsta dag eptir kómu mcnn á fund hins heilaga Johannis,

þeir er nýkomnir vóru af Noregi, færandi honum einn lítinn

bæklíng, á hvcrri bók ritaör var sá atburör, er mönnum var

mjök úkunnigr, frá þí er Gyönigar spoltuöu hiun krossfesta,

píndu líkneskju vors herra Jesu Christi með þeim hætti , sem

þeirra forfeðr gerðu viðr sjálfan hann. J>essir bölvaðu Gyðíngar

struku líkneskit með sárum svipum, spýtandi á þat, ok gáfu þi

stóra pústra ok háöulig hálshögg
;

eptir þat krossfcstu [þeirj þat,

gangandi fyrir róðuna, ok sín höfut meö miklu spotti svívirð-

leÆrétt; ix, St. (ritviUa : ix fyrír xj).

ftj leÆrótt; xiiij, St. ; HýngvvOku tímatal er eins vi^ baft l^egar mi^'

aí) er frá Krists hwvbi.
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liga skakandi, margar guðlastanir mælandi, ok öll krossins brígzli

ondrnýjandi, líkneskjunnar síðu með hvössu spjóti leggjandi, ok

allt eplir þí líkjandi, scni þeirra feðr vóru við sjálfan guð grimm-
ligast gerandi. En svá sem þessir fjandans félagar geröu þenna

grimmliga glæp , ok þeir höfðu opnat síöu líkneskjunnar
, þá

rann or síðunni blóö ok vatn, svá sem þá er guð sjálfr var

píndr, ok gerði guð af þeirra glæp dásamligt tákn ok mjuk fá-

heyrt stórmerki, hvaðan af margir sjúkir menn fengu háleita

heilsubót sinna mcina. Ilinir ok, er sagðan glœp höfðu gert

ok dauðir vóru í sálinni, iðruðust þessa glæps ok vantrú sinnar,

snúandist til guðs ok almennihgrar trúar, ok urðu svá hvorir-

tveggju meðr guðs miskunn hjálpaðir, bæði at önd ok h'kama.

Ok er liinn heilagi Johannes ok Rikini prestr höfðu sagðan

atburð yfirlesit, talaði hann prcslrinn til heilags Johannis:

,,sé hér nú, sæti faðirl sýn þá ok vitran, er guð sýndi yðr í

nált". Lofuðu þeir guð fyrir þenna háleita atburð.

37. Svá bar at skírdag, þá er í Ijölmennasta lagi var ai

Hólum um daga Jóns biskups, at ein fátæk kona kom til ráðs-

konu ok mælti: ^,nú hafa börn mín ekki til náttverðar, ok

þurfum vér nú, at þú gefir oss nokkura ölmusu fyrir guðs

skyld". — u^^isi iiLi mjök auðvelt um ölmusugerðir"
,

segir

ráðskona
,

,,þvíat nú eru margir gestir til garðs komnir; far

þú til biskups", segir hon, ,,ok man hann ráða þer nokkut

hjálprœði". Ilon fór þá á fund herra biskups, ok kvaddi hann

hana fyrri. ,,Hvat viltu, mær mín"? segir hann. Ilon svarar:

i,nú er ekki til náttverðar mér í kveld ok börnum mínum,

heilagr faðirl" segir hon. Herra biskup mælti, at bryti skyldi

fá henni osthleif einn. llin fátæka kona tekr við fagnandi

ölmusunni, ok ferr brott með, en brytinn kom litlu síðarr aptr

til ostanna, ok ætlaði at partera í sundr sér hvern, ok töldust

þá jammargir sem fyrr. ^^Hverju man þetla sæta"? segir hann,

ukonan hafði einn ostinn í brott áðan, ok eru þó nújammargir

sem áðr; þetta er mjök undarligt". Síðan ferr hann brytinn

til sjálfsherrabiskups, segjandi honum sváfallinn atburð, semfyrr

var greint. Ilinn blezaði biskup Jón svarar: „hér man at þi

líoma, scm mælt er, at ^guá elr gesti\ en þó þarftu ekki orð

um slíkt at hafa". Varð hinn heilagi Jón af slíkum lutum ok

öðrum þekkr alþýði, vinsæll af guði ok góöum mönnum.
B8. Nú er yfirfarit nokkut um þær jarteinir, er vér höf-

17*
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um lieyrt sagðar eða séð ritaðar af liTi hins lieilaga Johamiis,

þó at menn sæi viðr, at honum hfanda, at kalla þat jarleinir,

en þó þótti öllum mikiis um vert, þcim er gjörst kunnu at skilja

þá kiti, sem guð gjöröi fur verðleika síns ástvinar, hins heil-

aga Jóns biskups. Kn þó þótti nær hvergi minna um þat

vert, hversu sæmiliga hann helt staðinn ok kennimenn þá, er

meðr honum vóru, ok hversu jafnlyndr hann var í öUum góð-

um lutum. Hit sama var jafnan hans h'tiliæti ok huggæöi, svá

at hann mátti ekki vetta aumt sjá. Ilann fastaði löngum, vak-

andi bæöi nætr ok daga, ok baöst fyrir, en geröi jafnan til

nytsemdar nokkut, svá at aldrí fann fjandinn hann iðjulausan.

En hvat sem hann gerði, vórii hans varrar aldri kyrrar at guðs

lofi. Nú sera sú tíð var komin, at almáttigr guð vildi ömbuna

hinum heilaga Jóni með eylífum fagnaði þat stundliga starl',

mæði ok erfiði, er hann þoldi þessa heims fyrir guðs kristni,

ok andaligum nauðsynjum sinna undirmanna, tók hann sótt,

af hverrl hann steig fram af þessa heims lífi til eylífs fagn-

aðar. En er hann var oleaör, kom til hans einn prestr, einn

af mörgum hans lærisvoinum, hinn bezti skrifari, er hét I>or-

varör ok söng á Knappstöðum í Fljótum. Ilann hafði með
séreinabók, er hann hafði at öllu mjök vandat ok sagöist hafa

skrifat einum fjarlægjum presti, er hann hafðibcðit; vildi hann

at herra biskup legði verð á bókina, segjandi prestinn hafa

játtað at kaupa eptir viröíng herra biskups. Ilinnblezaði biskup

Johannes fagnar honum val, gleðjandist mjök af hans þarkomu,

ok talar svá: ,,gakk higat, son minn 1 ok gef mér friðarkoss

áör ek andist, sem aðrir hjástandandi brœör þínir". líann

prestrinn geröi sem hann bauð, ok minntist tii hans, sýndi

honum bókina, sagði sitt eyrendi ok bað hann leggja verð á.

Herra biskup leit innvirðihgu á bókina, lofaði ok sagöi svá:

,^þetta er góð bók, cn annarr man eignast en sá, sem þú hefir ritað

hana". Prcstrinn svarar : ,,fyrir hví, minn sæti faöir ? — leggit á

verðit ok man hann öruggliga eptir því kaupa, sem þér kastiö á,

þvíat hann baö mik, at ek skylda rétt meö þessum hætti rita

honum bókina". l^á mælti hinn heilagi Johannes: ,,þat má ek

gera, son minnl at leggja verð á bókina, sem þú bciðir, en

eigi mant þú þeim selja, sem þú ætlar, þí at hann cr nú
andaðr". Prófaðist þctta satt, því at litlu síðarr spuröist and-

lát prestsins. Er í þessum lut auösýnt, at hinn heilagi Jón
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var prýdclr guðligum spádóms anda, er hann vissi svá sannliga þá
Uuí, cr hann var fjarlægr, sem hina, er honum vóru náiægir.

39. Eplir þelta tólí mjök at mínkast hkamhgt aíl ok máttr

hins heiiaga Jóns bisluips, þvíat sóttin tók at öflgast ok vaxa.

En þó at máttrinu þyrri, þá létti hann aldri af psahnasöng

ok öðru heilagu bænalialdi. Nú svá sem hann sá nálgast sína

dauðastund, þá beiddi hann prestana, er lijá honum stóðu, at

þeir skyldu gefa honum heilagt götunisti, en þat er guðs h'k-

amí, er kailast engiabrauð ok vegfarandi manna fæða. Sem
hann hafði reynt guðs líkam, ok tekit þenna örugga vevndar-

skjöld móti sinna óvina áskeytum, les hann þessa commiimo-

ncrn^ er svá byrjar : Rcfecti dornine pane cclesti ad vitam questmus

nutriamur eternam, fat er svá at slulja: ^^heyrðu drottinnl vér

saddir himnesku brauði biðjum , at sii nœríng snúist oss tii

eylífs lífs ok fagnaðar". En áðr hann hafði tekit corpus domini^

hafði hann til skipat um allar kirkjunnar nauðsynjar, þær sem

mestar vóru, eptir því sem honum þótti bezt henta, hafandi

bjá sér alia þá menn, er mestháttar vórn á staðnum , bæði

lærða ok leiiímenn. Nú sem hann liafði lengi beðizt fyrir, ok

gert guði margfaldar þakkir, ok gefit fólkinu sína blezan, byrj-

aði hann psalminn: Bcnedicam dominum in omni temjwre^ sem-

per laus ejus in ore mco, J)at þýðist svá: ^^bleza man ek drott-

inn á öUnm tíma, ok jafnan sé hans lof í munni mínum" ; ok

svá sem hann var at, at sýngja sagðan psalm, ok þau heilög orð,

er í psalminum vóru, myndi rærast í hans munni, skildist hans

heiiíiga sál viðr sinn h'kama, á móti hverri guðs englar kómu,

berandi luuia til lifandi manna jarðar, með himneskum lof-

söngum, skipandi henni í flokk háleitan guðs játtara, með

hverjuni sú hin signaða sál sýugr at eylífu guði lof, eplir þ\í

sem hinn blezaði Johannes með önd ok líkam hafði sjálfum

guði fyrirheitið í þeim psalm, er hann söng síðast viðr sitt

andlát. ilcilagr Jón Ilóla biskup, umskiptandi þessa heims ve-

söld meðr himneskri föðrleifð, fyrirlátandi líkamliga leirbúð, en

háleita höll himneskrar Jerusalem mótilakandi, útgangandi af

, harðri herbúð heimligra bardaga: leiö fram af þessu IiTi til

! cylífs friöar ok fagnaðar á laugardag, ix. kalendasdag Maji mán-

aðar, þá cr liðnir vóru frá hollgan vors herra Jesu Christi 00. C.

okxiiijúr^ En aUir saman [hans] h'fdagar eru svá samantaldir:

j

i) Jetta cr cptir HúngrvOku tiniataU; rétt. CD- xxi (bls. 176).

I

!



250 BISKUPA SÖGUK. Jóiis sagn.

varhann víg[ð}r til biskups þa cr hann hafði iiij vetr hins sétta

tigar, en hann stýrði guðs kristni með biskupligri tign xv ár;

en þá er hann hafði hfat í guðs kristni uni LX ok ix ár

gekk hann fram um almenniligan dauðans veg, ok andaöist í

góðri elh á dögum Noregs konúnga Eysteins ok Siguröar, en

þorlákr Runólfsson var þá biskup í Skálholti; var hkanii hins

heilaga Jóns biskups graQnn fyrir utan kirkju tii austrs, nær

sönghúsvegginum syðra, ok gert yfir sæmiligt hválf. Ilvíldi í

þessum stað hans lieilagr dómr lítið fátt í áttatigi vetra, þar

til er Brandr biskup, góörar áminníngar, tók upp or jöröu með

guðs tiivísan, eptir þí scm síðarr man sagt verða, berandi inn

um kirkju með mikilU dýrð ok andaligri gleði til lofs ok dýrðar

vorum herra Jesu Christo, sá er oss hreinsar fyrir bænir ok

verðleika heilags Johannis af öllum syndasaur ok veraldar

válki, stjórnandi oss ok styrkjandi móti vorum óvinum ok hörð-

um freistninnar hvirvilvindum, en framfarandi or þessum heimi

samtengi oss sínum helgum mönnum, ok geri oss makiiga at

sýngja sér iof ok dýrka hans signaða nafn um óendiligar

aldir alda. Amen.

40. ^Meðr þí at vör sjáum, að guðlig miskunn auösýnir

ok fagrhga birtir með berum jarteinum ok háleitum táknum

dýrðarfulla verðleika heilags Jóns Ilóla bisknps: er oss harðla

nauðsynhgt at rita ok saman setja þá luti , er honum cru til

lofs ok dýrðar, eptir þí sem til vor er komit af röksamligri

frásögn margra skilríkra manna, at eigi Hði þeir Intir or minni

á óvorðnum tímum, sem guð hefir miskimsamliga veitt fyrir

hans volduga verðleika mönnum til hjáipar á vornm dögum.

En þó at þeir sé nokkurir lutir, er á voriim dögum hafa gjörzt

fyrir þessa guðs^ vinar verðleika, þá eru hinir þó Oeiri, atvér

höfum numit af oss ellri manna frásögn, ok þí munum vér fyst

þat ævintýr segja, er at barst á graptrar degi heilags Johannis.

41. [>á cr hinn heilagi Jón var skrýddr biskupligum

búnaði, búinn til graptrar, lá á börum, en prestar ok klerkar

myndi hafa súngit með sorg commendacionem ok annan lík-

söng, gerandi hans útferð meö sæmiligum hciðr, eptir þí sem

1) Hér byrjar jarteina l^áttrinn, og lítin prologtts fyrir.

2) sonar b. v. St. (líklega ritvilla).
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guðs kennimanni til heyrði, ok þar var komit enlbættinu, at

^it skyldi bcra líkamann, þá gcngu þeir at, er iit slíyldu bera

líkamann, ok er þeir tóku til, þá vöru bararnar svá þúngar,

þeir gátu hvergi hrœrðar úr stað. l>etta fékk öllum við-

verandi mönnum mikillar undranar ok áliyggju, talandi með
!^ér, hversn þessi dásamhgi hitr mundi standa. þá tekr til orða

<^inn aí' kierknm ok mælti þessnm orðum: ,,þat hygg ek, at

uokkur vanhyggja hafi vorðit, ok þat muni valda þessum at-

ÍHU'ð, ok munim vér hafa gert einhvern lut óvandvirkliga[r] í vorri

þjónostu viðr biskup vorn, en vera ætti. Leitið nú eptir hvat

þat er , eða hvort hann hefir aUan skrúðann
,
þann er biskup-

ligum stétt ok hans vígslu heyrir til." þá var um leitað, ok próf-

íist svá til, at þeir höfðu eigi dregit á fíngr hinum sæla Jóni

guHit.
J)á drógu þeir gulht á fíngr honum. Eptir þetta gengu

til hinir sömu raenn sem fyrr, ok tóku þá upp hkit lettliga ok

báru til grafar.

42. I>á er hðin* vóru frá andláti hins heilaga Jóns bisk-

ups Lxx ok viij'^ ár, lét virðuligr herra Brandr biskup Sæmund-
urson, er hinn fjórði var biskup at llólum, þvá bein hins heil-

»Aga Jóns biskups, látandi gera nýja'^ kistn ok búa um sæmi-

bga. llaus hins heilaga Jóns ok öU höfutbein lét hann ok þvá'^

sérílagi ok lét varðveita [vatniðj vandliga, Hann lét ok á þeim

tíma þvá bein Bjarnar biskups, sms forverara, ok gera þar at nýja

kistu. Síðan lét hann setja báðar kisturnar undir eitt hválf,

ekki moldu hylja. Bein hins heilaga Jóns vóru þessu sinni

01" jörðu tekin hinn xix. kal. dag Januarii mánaðar, en hinn

Xvij. kal. dag sagðs mánaðar var niðr settr undir fyrr greint

tréhválf bein hins heilaga Jóns, með commcndacionibiis ok öðru

htiilagu bænalialdi.

43. ^ Á þessum tíma var mær sú er Iljálmgerðr hét; var

*ion mædd af nokkurum krankleik ; fékk hon miklar andvökur, svá

i) líhnh-y St. 2) vij, A (bls. 177), rettara. 3) iiýju, St. 4) þ^au, St.

5) þœr jarteinir, er nú koma (sbr. bls. 177 — 187), gjör^ust frá Jan.

1108 tii 3, Marts 1200, — en liinar, sem þar næst standa (sbr. bls.

1Ö7—202) írjöríiust velflestar frá Marts 1200 til andláts Brands biskups 6.

-A^ugust 1201, nema sagau um Hildi nunnu, er gjör^ist löngu fyr ; en

fáar af ])cim munu liafa gjörzt eptir dauiba Brands biskups, og mun
þetta flcst vcra niah eptir jartcinabók þcirri, cr Brandr biskup lót rita

jafnóí)um og sl>)an lýsa (lesa upp) ; sbr. bls. 102.
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at þar af fekk hon önga ró
; þá var tekið vatn hins heilaga Jo-

hannis, er fyrr var frá sagt, ok dreypt einnm hthim dropa al'

vatninu þrjá aptna; ok þær þrjár nœtr hinar næstu svaf lion

sælliga, ok varð á sköinmum tíma alheil sagðrar sóttar ok

krankleika.

44. Á öðru ári á öndverðum vetri tók mær sú ein hœtthgt

innanmein, er Arnriðr höt; þat var með þí móti, at hon kenndi

ser fyrir brjósti, ok at síöunni út, af megni sárhgra verk[j|a

ok mikiila óhæginda. Henni féU svá nær meinit, [at] ahum

þótti hon at bana komin. Nú svá sem faöir honnar sá hana

svá sárhga spennta vera af mikium verkjum, tók hann um at

hugsa hennar krankleika ok gerðist hryggr af þí at hon vur

dauðvona. Síðan leggr hann liana í kápuskaut sér, at hann

mætti nokkurra hægenda leita lienni; tók luinn at þreifa höndum

um hana, þí at hann var góðr læknir, ef hann mælli nokkut

kenna undir höndunum, hvern veg meininu væri farit, eða

hvar verkrinn mundi mest í vera. í því laust upp or henni

svá mikilli fýlu, at engi þóttist slíka konnt hafa; mátti hon hvárki

neyta svefns né matar. }>á kennir hann undirbrjóstinu, í miUi

skinns ok hör[u]nds, stóran sull ok mikinn, er tók aUt út undir

rifin ok niðr at naflanum, svá snarpt ok óslétt, sem hárkiæði.

f>á mælti faðir hennar: ,,ef nokkurr búfénaðr hefði slíkan suli,

þá munda ek at vísu skera, en nú, sakir varygöar ok mikils

háska, þori ek þat víst eigi at gera viðr barn mitt". Nú með
því, at dóttir hans mundi verða eigi grædd með manna fulltíngi,

þá freistar hann af ölhim hug guöligs ákalls, biðjandi guð

hjálpa meynni fyrir verðleika hins lieilaga Johannem , at lesa

fimmtigum sinna guðhga h'æn paíer noster^ ok svá mörgMaríuvers,

ok húsfrú hans með honum, ok at oífra til IJóla at messu degi

hans svá langt kerti, at tæki um meyna. Ok þegar cr í'est var

heitið
, þá sofnaði mærin ok svaf allt til morgins náðuhga.

Eptir þat tóku þeir er yfir henni sátu, ok dreyptu á varrar lienni

beinavatni In'ns heilaga Johannis biskups, ok í injólk, ok gáfu

henni at drokka aUt saman. En jai'nskjótt, sem hon haföi

drukkit þenna hjáipsamliga drykk, gaus upp or henni svá mikil

spýja ok fúlum óþef, at engi mátti nasa noyta. Eptir þat lá

hon kyr til aptans. i>á þroifar faðir hennar um luuia annat

sinn, ok finnr at þá var sprúngit Itýlit, ok laupinn þrotinn sundr

í þrjá luti. Eptir þrjá daga liðna, frá þí er heitið var, var
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»níi!rin svá alheil vorðiu, sem aldri heí'ði hon sjúk verit. AHir

^oiuðu guð, þeir er lijá YÓru, oIí himi heiiaga Jón hiskup.

^arð þessi atburðr litlu fyrir jólaföstu.

45. Sá atburör varð þenna sama vetr næsta dag eplir

Andres uiesso postula heima þar á staðnum: Maðr hét Einarr,

var djákn at vígslu; hann átti at geyma skrúða kirkjunnar

^k aðra dýrgripi. JNti sem hann var at skrýða altarit á móti

íyi'r nefadum messodegi, þá kom at honum svá mikit váfeifi

ok líöfutverkr, at hann þóttist eigi mega þjónostunni fram

liíiida. Síðan tekr hann einn kögguiinn or hendi hins heilaga

Joliannis ok leggr viðr Iiöfut sér, þar sem þrotinn var mestr

ok gekk síðan út; ok er hann sneri heim til húsanna, ætlandi

iiiðr at leggjast, fær hann svá bráða bót, at hann kenndi eigi

höfuðverkjur, ok gíikk luum þá glaör aptr til kirkjunnar, gerandi

guði, þakkir ok hinum heilaga Johanne, ok lauk góðmannliga

sinni þjónastu þat sem eptir var,

4G. Enn^ sétta dag jóla varð sá atburðr, at sá maðr, er Grímr

hét, lék með sínum jafnöldrum, hljóp fótr hans or knéliðinum,

en bióð Ijóp í millum knútunnar, ok mátti þí eigi í lag komast

fótrinn. [>á Ijóp í blástr ok gerði svá stirðan sem stokk, ok

líiátti ekki á slíga,, nema haltra með staf mjök úhæghga, En
cr kom hinn þrettándi dagr jóla, ok allir menn vóru til kirkju

^urnir at biðjast fyrir, þá var bann einn saman í leyndarkofa

íiokkurum, mjök ryggr af vanmætti sínum. Uét hann þá á

*^Imáttigan guð sér til fulltíngs, en á hinn heilaga Jón biskup

sér til árnaðar, at sýngja psalma þá alla, er bann kunni í Davíös

psaltara, livern dag meðau hann liföi; en þat vóru allir aptaii-

söugar. INú sem hann haföi súngit sagða psalma, kennir hann

^l^jótt á sjólfum sér, hvat mátti við guð veröleikar hins blezaöa

hiskups Johannis
,

þvíat hinn halti maðr færðist á fótiun , ok

gengr statlaust til kirkju, hittandi lieimamenn sína, ok sagði

þeim atburð þílíkan ok þá jartegn , er guð haföi gört honum
^yrir veröleika heilags Johannis. Frá þessari sömu slundu

gekk hann úhaltr ok staflaust á annan bæ til fundar við einn

siðferðugan prest, er Guömundr hét, segjandi greiniliga þessa

j^rteln. En prestrinn varð mjök feginn, ok lofuðu þeir allir

fc'uð er þar voru, ok hinn blezaða játtara Johannes.

leÆr.; Eiiin, St.
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47. Kona hét Kannveig, hana átti prestr sá er Jón hét.

I>essi kona varð fyrir meini miklu sunniulag næsta fyrh' jól.

Biástr mikill ok þroti með óðaverk koni í andlit henni, ok kenndi

af þrotans víöara bráðliga, ok svá annarra óhæginda. Prestrinn

Jón, bóndi hennar, hét fyrir henni á hinn heilagii |jorIák bisknp,

ok skipaöist ekki við. Eplir þat vitraöisl hinn heilagi l>oriákr

bisknp (tilj meyjar nokkiu'rar, ok mæiti viðhana: ,,eigi skulu þér

þat undrasl, þótt ek láta eigi at hvers manns álieiti, meö því at

lleiri meun eru mikilla verðleika, ok er annat öðrum til handa

varðveitt í jarteinu[m]'\ Eptir þat vaknar hon ok sagöi mönnum

frá. j\ú liðu af jól, ok óx meinsemi konunnar. Nú kom drott-

insdagr næsti eptir xiij. dag, ok óx svá mjOk hennar meinlæti,

at hon mátti varla sofa né mæla. En er náttaði, tókhon með

mikilli sorgmæði at kalla á heilagan Jón biskup. Síöan heitr

hon fyrir sér , at sýngja i hverri viku fimm pater nostcr til

dýrðar hinum heilaga Jóni biskupi ok vers Mariu drottníngar

með
,
þann dag í vikunni, sem uæst hefði mcssodag [hans] á

borit. Ok þegar heyrir almáltigr guð hennar ákall, fyrir árnaðar-

orð síns ástvinar, því at þegar hon hafði fest heitið, þá sofn-

aði hon , ok vaknaöi eigi fyrr en um myrgininn
, þá er prestr

vakti hana; þá var or andliti hennar allr þroti, ok á fám dög-

um varð hon alheil, ok loíáði guð ok hinn heilaga Jón biskup^

48 setu h'f, ok bað sælan Johannem bisknp,

at hann léti göra henni einni saman hús, ok vígði hana

til nuunu, guði at þjóna; bað hon ok frænda sinn, fyrrnefndan

ráðsmann, at veita sér l'ulltíng til at þetta mætti fullgörast.

En þessa bæn fékk hon eigi af þeim, þviat þá uggði um,

at hon, barn at aldri, sakir úvinarins umsáta ok kveunligs

i) Hér þrýtr St., cn vantar án efa mikiíí af sögiinni (sjá cap. 40) ;

líklega hefir ritaranum leÚti'M. ab skrifa meira, cn fyllir í J)ess staí) tvO blíib

vaQhx l. biskupatal íslenzkt, 2. ábótatal íslcnKkt, 3» biskupatal í Noregi,

Orkncyjum, Færeyjum og Grænlandi, 4. uxn píslarvœtti posíulanna, og

5. um embætti l)aí) cr hverri vígslu fylgir. Nú viU svo vcl til, aí) tvö

sií)ustu blð^in úr 219 eru úr þeim kafia, sem vantar í St., og er sá kafii

prentai&r hér eptir þeimj en tvœr limir eru skornar neí)an af fyrra blat)inu.

frásagan xim llildi nuunu hafi stal6iiS í sögu Gunnlaugs, sést af or?)um

hans í cap. 20 (bls. 230): „Hildar nunnu — er gcíih mun verl&a sið-arr

í sögunni".
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Oreysldeiku
, niundi eigi fram geta haldii þessarri húleitri

b'i'h^ætlan. Nn sem hon náöi eigi því er hon heiddi, þá hverfr

hon í hrolt um haustið cinn hátíöardag leyniliga, leilandi sér

*^insclu íjarri manna hygðum. Epiir þat var at henui lcitað,

^'^' hon sást eigi milíum annarra göfugra kvenna eptir vana

^mum, um öll hús á staönum ok hina næstu hæi, ok undruð-

^ist allir, er hon [er] eigi millum kvenna. Yar þat margra

^anna ctlan, at lion mundi hafa hráðliga mist vits síns ok

^daupit á ána Jljaltadalsá, er skammt fellr frá staðnum, eðr

*^''Hgar með uokkurum iiætti fyrirfarit sér. En er þetta heyröi

cin vitr kona, cr Ciuörún hét
,
þá mælli hon: ,^eigi skulot þer

svá ferliga ætla teki/.t hafa systur vorri IJildi, þvíat [hon] kom
^'1 mín í morgin, ok segir ek yðr, at hoji bar eigi órar í aug-

'^"1, heklr þekkt guöligrar miskunnar; trúit þér því, sem ek

segir yðr, því at fjarri nnm því reynast, sem þér segit". Vant

var hennar nokkura daga. lín konur þær, sem her höfðu lesit

' Kolheinsdal, sögöust hal'a fundithana, ok hon hefðitalat fyrir

l^eim, at honni þótti einseUimönnum gott þar at vera ok hyggi-

'^É^t, segjandi herin nóg vera [at eta], ok hit skærasta vatn at

drckk[a]^ kvennanna, hvat mærin líildr Iiaföi lengi í

hug haft at sjá fyrir aí;r, at Iion vildi einsetukona vera, ef hon

sí^yldi ráöa. Nú fara mcnn skyndiliga til þess staðar, er kon-

'^•i'nar höföu frá sagt, ok hitta þar skjaldaða mey drottins

vápnaöa mcð bænuui, búna til hardaga móti sínum þremr

^vmum, þat er móti íjandanum ok hans félögum, móti hcims-

ins blekkínguni ok holdsins girndum; fundu þcir hana skrýdda

mcð hcilags anda alvæpni, röskliga hafa fyrir sik skoliö örugg-

líin trúar skildi, ok hrynjaða með hlezaðu lítilæti, en umgyrða

*'^'*^ggjnöu sveröi guðligra niálsenda, ok sér á höfuö hafa sctt

^jartan iijálm himneskrar heimvánar. ilon hafði þá gört sér

*^itt Htiö hreysi af hellnagrjóti, er dýrðligra var fyrir guði en

^^Lirieisar konúngahallir , en Icsit sér l)cr ínóg til fæðu. Var

^^on þá tekin, þó at í móti standandi, ok leidd heim til staðar-
*

*^s, öllum mönnum fagmuidum af hcnnar fundníng. IXáði hon

því, sem hon hafði lcngi heðit, þvíat hinn sæli Jón biskup

lÍ!t göra henni líLiö heremiíorimi álast sönghúsinu fyrir sunnan,

hori'öu dyrnar til suörs, vígjandi hana til nunnu, ok helgaöi

i) liór er skorilf) ne^an af blá^inu i 219 (sbr. bls, 204).
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giiði lil þjónoslu. Herbergit blezaði hann ok nieð helgum

bænum henni til íbyggíngar; hföi hon þar lil ehi, olv þjónaði guði

nált ok dag meö íostum ok vökum okbænahaldi, ok öðru liarðhfl.

En er hinn heilagi Jón ])iskup var andaðr, lauzt svá lil, ut

hann var nær einsetukleí'anum JJildar grafmn.

49*. Sú var ein kona á döguni Jietils biskups l^orstelins-

sonar]^ görði þó sumt eigi með vizku, þvíat hon var

i'ám mönnum lík at kynligum framferðum. l>essi kona vakti

nætr allar í geguum hjá líkum í kirkju. Ilon luifði gört sör

hjá kirkjuhurðu hjall nokkurn , svá sem altari, kallandi þaðan

nætr ok daga á guð, meö þessum orðum : ^/lak þú mik líristr,

ok skjótt, laktu mik! elgi er þegar, nema þegar sé*\ Eiua

hverja nátt, er hon vakti yfir hki einu, at vanda sínum
,
þá

sýndist henni hrærast hinn dauði á börunum, ok litlu síðarr á

fætr færast með harki miklu ok umfangi, viljandi sækja athenni

ok grípa hana höndum. Jíerlíngin varð ákaf[a] rædd viðr þessa

sjónhverfíng, kallandi á Jírist með miklu háreysti, ok flýði

undan innarr allt til háaltaris, grípandi kistíl einn, er í vóru

helgir dómar, ok hafði í fangi sér, leynandist svá fyrir innan

altarit skjálfandi, Af þessum atburð ok ókyrrleik vaknaði guð[s]

ambátt, Uildr, okvildi vita, hverju gegndi þessi hinn mikU órói

kerlíngarinnar. JJon lauk þá upp giugganum, er gjörr var á söng-

húsinu , h'tandi or sínum einsetukofa fram i kirkjuna. Ilenni

sýndist þá kirkjan fuli af draugum ok hræðiligum skuggum, oK

sóttu þessar óhreins anda sjónhverfíngar allar at Guðrúnu kirkju-

kcrlíngu. Nú semHiIdreinsetukonaer þessa hitisjándi, vildi [honj

skjótliga frá \enda sýninni þessum vivinsins dáraskap; var þess

eigi kostr, þvíat andlit hennar var svá óhræriligt, scm þat væri

þiiinu áfast, ok hvergi mátti hon höfuðit né hálsinn úlaf vikja.

JJon vildi þá augun[um aptr lykja] ok mátti eigi, því at svá

vóru stiröar-* at sjá þessi illkyndug sjónhverfínga

skrimsl, hvárt er henni líkaði vcl eðr illa. Sem hon var svá

nauðuliga stödd, í svá öskranligri sýn, tók guðs brúðr meö mik-

ilii áhyggju at heita ok kalla á hinn sæia Johanncm hiskup?

fóstra sinn ok forstjóra, at liauji dygði hcnni ok frelsti hana

af þessarri fjandans freistni. Jafnskjólt, sem hon hafði þetta

i) (^af kirkjnkerlíngu*', fyvirsugn i 219 moh raubyi letri,

2-a) skori^.neW.af lila^inu i 219 (sbr. bls. 20fJ).
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^seltj sér hon liinn sæhi Johannem ganga or kórinum, dýrð-

ligíi skrýddan hinum hjarlasta hiskups skrúöa. llann hafði

^*^gal í hendi sér. llenni sýndist hann með mikhi Ijósi ok heil-

^'^gligu yfirhragði, nemandi staðar á söngluisgráðunum ; en meðr

^íigalshroddinum ógnaði hann þessarri flærðsamligri ijandans sveit,

með haífiligu augna tilkasti sjálfs sins, svá at þessir óhreinu

í^ndar llýðu þegar, skelfdir af hans heilagleik; steyptust sumir

^iðr, þar sem komnir vóru, en aðrir liðu undan utar yfir chór-

'^n, sem hinn vesti reykr, en hinn heilagi Joliannes hvarf henni

sýn; var hon þá ok frelst af allri þessi óvinarins freislni,

^vá at hon hafði sjálfráða sýn ok óstirðnaðan háls at víkja frá

gliiggiiuim. Görði hon þá guði margfaldar þakkir ok hinum
lieilaga Jóni biskupi. En kerh'ngin, er fólgizt haföi fyrir innan

íiltarit, h^.yndist þar allt til morgins, vitandi ekki til, hvatKrists

^'itnbátt hafði til handa borit. þenna atburð sagði llildr ein-

setukona fám mönnum
,

þvíat hon vildi Ibröast fjöhnælgi við

Veraldarmenn , síðan hon settist í einsetu. En kirlíjukerlíng

^íir málug, ok því máttu margir vita hvat henni hafði til lianda

^orit. En Hildr nunna sagði sem fæstum; þeirri konu, er Oddný
^^et, haföi hon sagt, en Oddný sagði Gunniaugi múnk Leifs-

^yni, er þessa' [sögu hefir samansett] i

60 ^ lagri trú; þessi kona lá einhverja nátt vakandi í

sínni sæng, oíTrandi guöi þekkar fórnir góðfúsra bæna, er eigi fyrir-

laetr fátækra manna bænir, ok eigi görir mun fátækra manna ok

^ikvcL i sínum réttindadómum. {^enna tíma vóru hin snörpustu frost

^T^eð miklum ríðum, ok því var hit mestahahæri álandinu; ok

sem hon hafði lesit bænir sínar, hneigði hon [sik] til svefns ok

sofnaði. þá bar fyrir hana þessháttar sýn, at henni vitraðist

^inn sæmiiigr maðr, liár vexti ok bjartr at áliti. Hon verðr

*^ttafull af lians tilkvámu, ok þorði ekki at heilsa honum, eða

^okkura luti við hann at mæla. Hann talar þá til hennar þess-

^ni orðum: ,J)ú konal þikkir yðr cigi þúng veðrátta sú er á

%gr, eðr skelfir yör eigi mjök hríöir þessar ok hallæri, er

y^^í' yðr er komit?" — Hon svarar: ^,at sönnu eru menn héraf

^Jök ryggir, vitandi eigi nær endir mun á vcrða þessum kvöl-

Hör endar fyrra blabiif) í 219, og cr .skorin nc'feanaf svosem 1 lína

*. 207) ; en Jíklega vantar hör sem svarar tveim l)lÖ()imi í sögiina.

2) hév byrjar anna^ btóií) af 219 Fol. (sbr. bls. 184).



258 KISKUPA SÖGUK 3óns sagn

um; erii nú margir vorðnir fátækir ok í miklum harðindum,

þó at vér sém sæl, sem hér erum at l)isknpsstóiinum". þíi

mœlti sá maðr, er henni vitraðist: ,^hví leita menn cngrar

hjálpar í ])ílíkum naiiösynjum, eða setja nokkur góð rúð móti

slíkum háska?" — uJ^igi vita menn", segir hon, ^jivat bezt er

lil ráða um slíka luti". — ^jJeiti menn"
,

scgir hann, ,,at kUa

or jörðu taka h'kkistu hins heilaga Jóns biskups, ok at heiðra

hann með öllum mætti, ok framastu kunuáttu, ok sjái þá hversu

við skipast". Ok er hann hafði þessa luti talat, hvarf haun

henni at sýn, en hon sagði eptir um morguninn vitranina, ok

þótti öHum mikils um vert, er hana heyrðu.

51*. Á þessum tíma var Brandr biskup á Eóhim svá

mjök krankr, at eigi mátti hann leiða til kirkju, ok því lét hann

lesa sér messo inni í herbergjum miðvikudag ok fimta dag;

þetta var í hinni fyrstu viku langaföstu. Fimta daginn í sagðri

\iku eptir fyrrgreindri vitran, ok margra manna bænastað , lét

Brandr biskup af taka hváifit af leiði Jóns biskups, ok bauð at

upp skyldi taka kistuna. Nú sem þeir höfðu upp lokit leginUj

fundu þeir í gröfinni ilmandi grös, þess kyns, sem enginn

þóttist fyrr séð hafa, svá græn ok fcsk, sem um sumarLíma,

þvers í móti náttúru ok öllum líkindum, þar sem þá var komit

misserum. Tóku þeir þessar ágætu jurtir ok stöppuðu við

drykk biskupsins, gefandi lionum þat at drekka. Ok sem liann

hafði drukkit, var haun mikki betr til reika cn áðr. Nú scm

kom frjádagrinn, ok allir kitir vóru til reiðu búnir at taka upp

or jörðu heilagan dóm Jóns biskups, ok Guðmundr prestr Arason

var kominn, eptir orðsendíng herra biskups, bjoggust lærðir

mcnn til upptöku líkamans. J)á var frost mikit, dimmt veðr,

bœði fjúk ok drífa, ok horfði til mikillar hríöar. I móti hádegi

vóru aUir lærðir menn, skrýddir hinum bczta skrúða, sloppum

ok kantarakápum, ok búnir at göra liátíðliga iwoccssionem með

krossum ok kertum með merkjum, reykelsiskerum, accrrumj

ok mörgum dýrðhgum helgum dómum ; ok at öllum klokkum

hríngjandum, gengu þeir með ymnum ok lofsöngum til þess

i) ((Upptekníiig hins lieilaga Johannis" fyrirsugn i 210 meí) raiÆu lctri.

sagan um uppíckníng Jóns biskvvps hafi sta^ií) í sögu Gumilaugs, sóst af

oriE)um hans (cap. 39J: ,.sem síí)arr man sagt verlba" : og, af liessum oríí-

um hér á cptir (bls. 259): seni (.fyrrmeir var frá sagt í sögimni".
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staðarj sem líkamrinii hafðijarðaðr verit. Var herra biskup þcá

svú vei til reika, at hann gekk meö öðrum auðveklHga í ^jro-

coíisionc^ er iyrir lilhi áðr var studdr af Iveim mönnam, ok

fyrir sínum krankleikum mátli varla ti! kirkju komast, sem
í'yrr segir. Tóku læröir menn þá or jörðu þenna dýrðliga thesanr

ok purpurhgan gimstein, h'kam hins sœla Johannis, er áör hafði,

sem jarðfólgit fe, lengi í jörðu lcgit, berandi inn í musterit

fneö mikilli sæmd góöfúsrar gleöi, ok settu hann lil norörs í

sœmiligum höfuöstaö, eptir því sem guðs játtara til heyrði,

sýngjandi honum hátíöliga mcsso með miklum fagnaði ok

hjurlaligri góðfýsi. Var þessi upptekníng fyrrsagðs heilags

dóms gör hinn fimta nonis dag Marlii mánaðar, á þriðja ári

eptir þá virðíng , sem áðr haföi veitt verit þessa heilaga manns
heinum, ok fyrrmeir var frá sagl í sögunni*. En lil þess at

þat hirtist mcö berum jartegnum, at þessi upptekníng var at

guðs vilja gör, þá snörist veðrátta svá skjótt þann sama dag,

sem heilagr dómrinn var or jörðu tekinn, at harðar hríðir

snönist í bh'tt regn, grimm frost í heitan þey, okbrott rekniim

grimmum norðan vindum kómu í staðinn heitir sunnan vindar,

svá lœir ok hnir, at á fám dœgrum tók af snjó ahan, eigi at

eins í því héraði, heldr um alit ísland, svá at á þeirri sömu
stundu, er heilagr dómrinn var upp tckinn, skiptist veörit í

loptinu, ok fagnaðu sjálfar höfuðskepnurnar af þcssa heiiaga

nianns upptekníng , ok at mennirnir mætti þaðan af skilja,

hvílíkan heiðr þeir ætti þessum guðs vin at veita, er ioptið

þjónaði með svá biíðu veðráttunnar umskipti.

52. J>ar heima at l^iskupsstóhnum var nokkurr úngr maðr,

I-ieifr at nafni, einn af þeim vinnumönnum, cr til vóru sendir

at ryöja til legs hins heilaga Jóns biskups; hann hafði fallit

olt meidt í glímu kné sitt, svá at honum var mikit mein at.

Hann tók þá eina fjöl, er iegit hafði naíst moldinni við líkkistu

Jóns biskups, ok leggr við knéil, þar sem sárt var; bregðr

fyrst á kláða nokkurum, ok varö hann jafnskjótt heili, iofandi

giið ok hinn heilaga Jón biskup. Brandi biskupi batnaði ok

svá vel síns krankieika, at næsta dag eptir söng liann messo,

gei'andi guði þakkir fyrir sina heiisugjöf.

Mær nokkur hét Iliidiljjörg , hon tók liandarmein mildt með

cap, 42 tbls. 251).
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því móti, al verk laust í höndina svá mikluni, at lion máttí

engan fíngr röra. I>á var lieitið fyrir lienni ú báða I)iskupa,

Jón ok f>orlák; en af því at guðiig miskunn viidi þann tíma

einkanliga sýna krapta ok verðleilva lieilags Jóns biskups, þá

sýndist ullum við þetta áheit vaxa en eigi þverra verkrinn. ]>á

tók faðir meyjarinnar vatn þat, sem þvegin höfðu verit í hein

heilags föður Johannis , ok dúk þann sem þurkut höfðu með

verit, gefandi meyjunní at drekka vatnið, en vafði höndina innan

í dúkinum. Flýði þegar án dvöl undan dái\inum þroti ok allr

vorkr or hendinni, svá at höndin var með ölhi heil vorðin, ok

svá mjúk ok liðug til allra görða, scm sú, er aldri hafði sár

vorðit.

Á þessum degi, sem fyrrnefnd mær fékk heilsu sína, tapaði

sonardóttir Brands biskups heima þar á staðnura fíngrgulli sínu.

Sem hon hafði lcngi leitað , ok henni þótti fyrir ván komit, at

finnast mundi, hét hon af öllum hug á hinn heilaga Jón biskup,

at Tmnast skyldi gullit. Á þeirri sömu stundu gekk til lækjar

frændkona meyjarinnar, þeirrar er gullinu hafði glatað, ok er

hon hafði þvegit þat er hon fór með, ok gekk heimleiðis, sá

hon gidlit, hvar lá í grasinu hjá götunni, þar er lengi áðr hafði

ieitað verit. Tók hon upp ok hafði heim, ok færði þcim sem átti.

Sá atburðr varö enn at biskupsstóHnum á Hólum, at kona

sú er Valgerðr hét tók hættligt mein: verk laust í brjóst henni

með þrota miklum ok óþolanhgum verkjum ; ok er hon vildi

fæða barn sitt á brjósti sér, stökk blöð or en eigi*

i) Hér trýtr 21í) Fol., og mun mikil& vanta aptan \it söguna (sbr. A

<jg C. bls. 188}.
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SAGA þORLÁKS BISKUPS HIN ÍNGRr.

mcipir PROLOGus.

I nafni föður ok sonar ok heilags anda byrjast her iwologus

cptirfarandi sögUy hvor samanstcndr af lííi ok jarlcignum viröuligs

herra þorláks biskups þórhallssonar , er sannliga niá segjast

jmtnas þessa landSj firir þá grein, at drotlinn várr Jesus Christus,

sannr guð og sannr nuiðr, valdi liann fyrstan til þess af ulhnii rétt-

hitum mönnum sínum á þessu landi, at skína efalaushga í hcilag-

leiks frægð, birtandi hans dýrðarfulla verðleika með háleitum stór-

táknum. þcssa heilaga manns h'f má kristnum manni vera svá

scm hin skýrasta skuggsjó til cptirdæmis, þvíat guð drottinn sýnir

þat með þeim jarteignum, sem veitast firir hans verðleika, at

þessi blezaði biskup hefir rettan boðorðanna veg gcngit. Má þat

ok skilja afhanssögu, at í sérhverjurn stétt síns h'fs, frá bernsku

ok lil hins híjesta kennimannska])ar , Jieíir hann auðgaðr vcrit

góðum verkurn umfram flesta aðra sér samtíða; þó at fyrra

hhit sinna lífdaga sýndist hann fylgja heiminum fyrir nokkura

grcin, þá var hann þó allt eins Idýðinn guði ok hans lögmáli. En

svá sera hann var hiskup vorðinn, fágaði hann fagrljiga á-]^ sjánu

Skaíholltensis I;ristni með sctníngu boðo[rða sinna]-*, brol sníð-

andi lýti lastanna. fessi sami guðsjáttari, [skína]ndi-^ ok ihnandi

með sínum heilagleik, veri nærci várum framburði með sínu árn-

aðarorði, at ver megim makliga hluti skrifa, guði til lofs ok dýrðar,

])cssi saga (B) cr prentu^ eptir A. M. 382 (4to)
;

ey'fturnar cni t'yUtar

típtir A. M. 379 (C) ; 204 rolio, 380 (4) og skimibrotin 219 (öblö^), 385a og

383 3-5 (alls (í blö^), hcyra uU til C. Brotin 383 1-2 (4 blo^) eririnjOg

forn og gohj 383 1 gengr uæst A, cn 383« nœst B.

2-4) gat á bókfellinu.

I. B. 18'



264 BISKUPA SÖGUR.

sjálfum sér til sœmdar ok viröíiigarj öllum lieyraiuliim mönnum

til góðrar ok andligrar luigganar. ]>at dregr oss mjök til at

skrifa líf ok jarteignir þessa virðuligs licrra ok andaligs föður,

at í fornum i'ramburöi sögunnar viröist oss liann varla hafa

verðuga minníng af þeim þrautum ok meingerðum , sem hann

hefir þolat at' sínum mótstöðumönnum
,
þcim sem upp vóru á

kirkjunnar skaða í lians biskupsdómi, ok af þessu eí'ni þikkir

oss minna talat, en vérvildim. En sá góði maðr, sem ífyrstu

hefir söguna setta, byrjar svá sitt mál, sem hér fylgir'.

Hér byrjast saga hins heilaga þorláks biskups

þórhallssonar".

2. Á þeim tíma, er guðs kristni stýrði Anacletus páfi,

annarr með því nafni, cn konúngar vóru ifir Noregi Magniis

Sigurðarsou ok Ilaraldr gilli , var fæddr þorlákr hinn helgi í

því héraði á Islandi, er Fljótslilíð lieílir, á bæ þeim er heitir

at lllíðarenda, á þvi ári, er þorlákr biskup lUmóifsson andað-

ist,[ er hinn þriði var biskup í Skáiboltl. Eigi bar af því nöfn

þeirra saman, at hann vœri eptir honum hoitinn, heldr af því,

at sá, er öllu stýrir, viidi þá virðíng gera forláks biskups hins

fyrra, at hans nafn væri jafnan elskat ok dýrkat af öllum mönn-

um, þeim sem síðan hefir auöit vorðit at hcyra ok vita dýrð

hins sæla I>orláks biskups. llefir almáttugr guð þá dýrð veitta

nafni hins hclga |)orlúks biskups, sem firir sagði Salomon

hinn spaki , at betra væri gott nafn en mikil auöæfi , en þat

var þá sannliga gott, er helgat var undir heilagri skún en

blczat síðan biskupstign; liefir sá orðskviðr í þessu sannazt,

sem mælt cr, at J)at er spál cr spukir mæla', því at þat nafn

verðr nú mörgum guUi betra, þeim er á hann heita í sínum

nauðsynjum. þat sannast ok í þessu máli, sem heilug ritníng

segir, at bctra er gott nafn en dýrölig smyrsl, firir því at nú

berr oft þá raun á, at þat verðr skjótt grætt firir ákall hans

heilaga nafns, er hvárki hcfir áör heilt mált \eröa af smyrslum

né lækníngum manniigum-*.

Faöir þorláks hét [íórhallr, en Ilalla móðir; þau vóru vin-

sæl ok velfcrðug. Ilann var farmaðr áðr hann gcrði bú, en

1) prologus vantar í C,

2) aUar fyrirsagnir i 382 eru mch rauí)n letri, og upphafsstafir rauí)ir

eta grœnir, 0«^ tlregilb í guU á sumum stOl6iim. 3) frá [ vantar í C.
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luin feiigsöm ok forvitra. I>au vórii bæði góðrar œttar ok göf-

ugra niiiniia fram í kyn. En þat má nú auösýnt vera, at guö

l»ofir faf,n'liga þat við oss efnt, er liann het firir munn J)a-

víðs spámaims , at blezat myudi vera kyu relilátra inanua , ok

má þat sjá nú framkomit í lífi lu)rláks bií^ktips. Frændr Jians

binir nánustu vóru réttlátir ok ráðvaudir, ok höfðu Ijölskyklur

miklar en Ijárhhit úguógan.

3. -þoHákr var þá úngr at aldri, er faðir haus ok móðir

iírngöu búi sínu; liann var úiíkr ncstum möimum: auöráör ok

auöveldr í öUu, hlýöinn ok luigþekkr hvcrjuni manni, fáláir

ok fályndr um allt, trúr ok tíörækinn, nýtr ok námgjarn þegar

á únga aldri. iiann nam psaltcra, áðr iið þeirra dreil'öist, en

lítið haföi hann þá annat l)óknám í fyrstu. En þegar var hann

svá aihugasamr á únga aldri, at vitrum möunum fundusl' orö

um. En þó hann heföi eigi allmikit nám á barnsaldri, þá gekk

firir þat í hans háttum , sem hanu lieföi náliga allt þat numit,

sem honum mátti mest sæmd ok siöbót í vera. llann þýdd-

ist cigi leika nc lausúng; hann var valír ok vel stilltr, ok lét þó

snemma á kenna, at hann mundi þau hcih-æði þýðast vilja, er

Bavíð kennir í psahniuum , at maðr skal hneigja sik frá ilhi

ok gjöra hit góða, leita friöarins ok fylgja houum eptir. Eu er

móöir haus sáaf sinni vizku mcö guös forsjó, hversu ágætr kenni-

maör haun máiti verða af smum háttuni góðum, ef uám haus

færi fram, þá réöust þau mæðgin í hinn hæsta höfuðstaö, í Odda,

uudir liöud Eyjólfs prests Sæmundarsonar, er bæði hafði höfð-

íngsskap mikinn ok lærdóm góðan
,
gæzku ok vitsmuui nægri

en ílestir aðrir; ok bar þorlákr biskup honuiu þat vitni jafnan

síðan, þá er talat var um hátiu góðra mauna: at þat vóru siö-

veujur Eyjólfs fóstra haus.

Eyjólfr prcstr virði J>orlák mest allra sinua lærisveina, um
þat allt, er til kennimanusskapar kom, af því at hann sá þat

íií' siuui vi/.ku, ok hans mcðfcrð, er síðarr reyndist, at hann

muudi fyrir þeim ölUun vcra uui þat, cr til þess komi. llann
'

tók vígslur þegar á únga aldrij þar til er hann var djákni, af

Magnúsi biskupi, en því fóru vígslur haus skjótt fram, at þat

Ai]}du ifirboðararnir, at hanu hugleiddi sjálfr ok gætti alls þess

vanda, er fylgði hvcrri vígslu er hann tók, ok svá skjótt, sem

vunta 3 blO^ í 382; ey'ban fyllt eptir C (379).
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fram fór hans náni ok vígslurj þá let hauu lil síu koma at

íhirboði með ráðinni staðfcsti alla niannkosli, [vd er vígshmni

áttu at fylgja; lét hanu sér þat í hug koma, mcðan uám var

minna ok vígslur smærri, er Isidorns hiskup mælti, spakr ok

heilagr: at bæði er nytsamhgt at nema margt ok hfa réttíhga;

en ef eigi má bæði senn veröa, þá er enn nauðsynhgra at lií'a

vel. llann gælti þess ok, þó at meir fylgdi þjónan ok h'tilæii

hinum smærrum vígshim , hcldr en alhnikil verahhu' virðíng,

at hann héU öUum þeim manudygöum , cr fylgja áttu hinum

minna vanda, þá er hanu var haf[ijðr á hærri palla vanda [ok]

\irðíngar með hinum stærrum vígslum. Sú var iðn haus , er

iiann var á úngum akh'i , ai liaun var löngum at bóknáini , en

at riti opthga, á bœnum þess í miUum, cn nam
,
þá er cigi

dvaldi annat, þat er móðir hans kunni at kenna honum: ætt-

\ísi ok mannfræði.

i. Eptirþat er Magnús biskup andaðisl, var nokkura stund

biskupslaust í SkálahoUi, ok gjörðist þá kcunimanuarátt; var

þat þá ráð manna, at biðja Björn biskup til at gjöra vígslur á

alþíngi; var þá fyrr komit til þmgs en nú' , ok hann lét þat

at bæn manna; vígöi hann l>orlák til presls ok marga aðra

klerka. En er hann var prcstr vorðiuu , tók haun sjálíV for-

ráð tíöagjöröar; þá varö þat skjótt auösýnt, hvat gcyminn ok

gætinn hann myndi- at \era, hæ.ði um tíðir sínar ok allt þat

annat, er honum var á liendr í'óigit með þcirri vígslu, er hann

hafði þá tekit. Hann fór þá enn lítilátliga með sínu máli sem

fyrr, ok tók sér, þá er leið lun fyrstu misseri, þíng fésöm,

ok hafði þau^ nokkura hríð, varð houum þut hæði gott. til Ijár,

ok svá vinsædda, af því at náliga nnni honum hvcrr maör, er

hjá houum var. Ifíifa þau mörg góð du'mi sókt hinn sæla

þorlák, er sjaldgæt hafa oröit mörguni öðrum: at hann var

hæði senn úugr ok gamall
,
úugr at aklri cu gamall at ráðum

ok góðum siðum, er luuin skrýddist þá enu at nýju mörguui

maunkostum, ok ahra hclxt þeim cr Davíö kallaöi keuuimönu-

unum í skyldasla lagi, at þeir skildi skrýðast hjálpræði ok líli-

læti, ok sýndi hanu þat alla æíi síðan
,

al honum myudi þat

1) Eptir Jónsbók skyldu inenii vcra koninir til l)ín^^s Pótvsmcssiiaptan,

(29. Juiii) cu eptir Gráj,'ás var [ja^ (frá því 099) íijntadagiim liá er 10

vikur vœri af sumri (21— 28. Jiuii g. sí.)

2) llev hyrjar fyrra hhxVil af aB3 4. 3) lciír.j þar, 379.
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filUri ofhent vera, þá er hann þurfti til at taka, ok nutii þess

íiliir, er í nánd lionum vóru staddir.

5. J>á cr því hafði fram farit nokkura stund um ráð I>or-

'í^ks, sem nú var sagt, ok honum var oröit í^^ott til Ijár, fýst-

ist hann til utaníerðar, ok vildi kanna siöu ainiarra góöra manna;
i'ór hanu síðan þar til er hann kom í París, ok var þar í skóla

ieugij svá sem hann þóttist þurfa til þess náms, er hann vildi

þar nema, þaðan fór hann til Englands, ok var þar íLincohii',

ok nam þar enn mikit nám ok farsælligt, bæði sér ok öðrum,

ok hafði þá enn meira gott af sér at miðla i símun kennúig-

um, þat er hann var áðr trault jafnvel til færr. En er hann

hafði vj velr í buriu verit af íslandi, þá viljaði hann aptr til

h'ænda sinna ok fóstrjarðar, ok urðu honum fegnir frœndr hans

ok fóstbræðr ok alUr ástvinir, en móðir hans þeim mun fegn-

nst ok systr, sem þeim varð mest atlangt-, en mest niðrfall i,

lícfði hann ekki lil komit. Móðir hans fylgdi honum jafnan,

síðan er hann kom út, en hann vcitti systrum sínum ástsam-

iiga ásjá: llagneiði móður Páls, er síðan varð biskup cptir

^orlák, en annarri Eyvöru. Ilann var þá með sama lítilætieðr

Jneira , er hann kom aptr or sinni ferö , sem hann hafði áör,

6n eigi haföi hann sótt ofbeldi, sem margr annarr, sá erminni

fremd ok gipiu sa^kir í sinni burtferö, en liann liafði sótt. J>or-

íákr hafði sér at fararblóma lærdóm ok líiilæti, ok marga góða

siðu, þá er hann sá í sinni burtferð með mörgum góðum
ínönnum, bisknpum ok öðrnm lærðum mönnum okráðvöndum,

þeim er nær vóru því komnir'* , at íirir öndvcrðu heílr hafizt

{?nðs krisini , ok síðan magna/.t. llann var enn með frændum
sínum nokkura vetr, ok hafði þá cnn góðan fjárhlut í hcndi,

ok sá þat margir vitrir menn
,

þeir scm honum vóru nálægir,

^^t hann var þá miklu bctr til fallinn margra góðra hluta ok

Rtórra, þcirra er miklu varðaði, en áðr en hann færi utan.

6. En cr cigi liðu langar stuudir, þá fýstu frændr I>or-

'^í^s at hann skyldi kvángasi; þótiust þcir þat sjá, at hann
^íiv fcmaðr mikiIH ok forsjáll maðr um Ilcst. En guðs kristni

befir lcngi magnazt ok vaxit vandi lærðra manna, firir forboða

l^iiiliolmi, 379. 204. ií) þaiiiiig 38;Í4; gagu at lengi, 379.

;U heims vistmii, l)iet. v. 383 4.

1) hér ondar fyrra bla^i^b af 383 4.
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sakir, af því at þá var eigi mjök um vandat af ifirboðumj þó

at prestar fengi ekkna, en m'i er þat firirboðit. En þá vóru

þær konur svá í heraði, er bezlir koslir þóttu vera. \arð I>or-

lákr til þess eggjaör, at liann fór síðan, ok frœndr bans með

bonum, á þann bæ er at Háfi^ heitir, ok œtiaði at biðja ser

ekkju, erþarbjó. Ilún var mikilsliáttar kona
;
þar var forkunn-

ar vel við þeim lekit. Á þeirri nóttu sýndisl þorláki í draumi

göfuligr maðr ifirlits, með sæmiligum búníngi, okmælti: ^Jivárt

hafi þer ætlat híngat erindi yðvart, ef þér megit sjálflr ráða"?

þorlákr svarar: ^^ek veit eigi at hverju verða vill". Draum-

maðrinn mælti: ,,veit ek, at þú ætlar bér konu at biðja, en þú

skalt eigi þat mál láta upp koma, af því at þér er önnnrbrúör

hugut, ok er sú miklu æðri, ok öngva skaltu aðra fá". En

er iiann bafði þetta mælt, þá hvarf hann frá honum at sýn;

ok er J>orIákr vaknaði, þá var bann svá horfinn því máli, at

hann bað aldri konu síðan. Fóru þeir burt eptir þai, ok vóru

þau ekkjan góðir vinir síðan alla æfi, en þó þótti mönnum
nokkul kynlegt, er hann var svá hverflyndr í þessu máli, áðr

þeir \issu hvat til hafði komit, en þú kunnu allir þessu \el.

En eptir þenna atburð allan saman, þákveyktist eigi Iiugr Iians

til metnaðar, þó at honnm væri vitrað ok birt afguði, at hann

ætlaöi honum œðri forlög en frændr lians liefði til hugal, ok sjálfr

hann samþyktist viö; heldr jók bann sik því fastara í lítilæti,

eptir hinna beztu manna dœmum , at því lítilátari liafa allir

verit, sem þeir hafa hœrra gengit í guös aughti, eptir beil-

ræöum almáttugs guðs, er hann mælir svá, at hverr sá er sik

lægir, man verða upphaf[i]ör, ok: ^^nemi þér af mér, því at ek

em mjúkr ok litilátr í hjarta, ok munu þér finna bvíld öndum
yðrum"; ok þá er þann veg hafði fram farit um lu'íð, þá lýsl-

ist brátt yfir því, hvat bonum bafði lengi í skapi verit fyrir

ástar sakir við guð.

7. í þann tíma var ágætr kennimaðr í höfutstað þeim

er heitir í Kirkjubæ, sá er Bjarnhéðinn hét, hann var vitr ok

vinsæll. En er hvárr þeirra |>orIáks frá- til annars, þá gjörði

hvárn þeirra fúsan lil samvista við annan, ok lét guö þat eplir

þeim, sem hann er vanr, at lála réttar fýsnir [eptir] ráðvönd-

um mönnum , ok fór J^orlákr þá vistafari í Kirkjubæ , ok var

j) þannig A; Hofi, C. 2) leÆrétt. ; fór, C (^379).



rorlitks Síij;n, lUSKUPA SÖGUR. 269

þar vj velr ísamt; feiigu þeir þal þá reynt, er guö segir svá, at

,,ok mitt er sætt ok byrði mín er létt". Var þá bæöi, at eyk-

iruir vóru styrkvir fenguir undir okit, enda báru þeir léttiliga,

af því þoir túku þá iiáliga allan vanda at bera íirir því öllu

Joiki, er þau hérut bygöi, er þeim vóru nálæg. Kignuöust þeir

makliga þau nöni, er alniáttugr guð kallaði sína postula þessa

iuíims Ijós, því at þeir lýstu líknarbraut lil eilífs fagnuöar, bæöi

með ágætum áminnínguui orða ok dýröligra dæma^ ; mátti þat

sjá á hversdagligum Jiáttum þeirra ok atferönm, at þeir urðu

sjaldan afluiga því, er guð mælti til sinna læ,risveina: ^jýsi Ijós

yðvart íirir möniium, at þcir mcgi sjá alferðir yðar góðar,

ok dýrkit þér foður yðvarn, þann á iiimnum er". Svá sýndist

þeim, er ásamt vóru við þá, scm náliga væri þær engar stundir^,

at ei mætti nokkut gott af þeim lesa. Vóru þeir ok svá

jafnlyndir ok samlyndir at góðu, sem Lucas segir frá postulum

guös, at þeir höfðu eitt lijarla ok eina önd. Fór þat þá víða

um hérut, hvevsu þeir þóttu ólíkir llestum mönnum í sínum

siðum, var þat þá vitra mauna mál, at hvergi myndi vœnna til

at leita-* en þar, þó at mann þyrfti at kjósa lil hins mesta

vanda á íslandi, ok var þat eigi missýni, som síðan reyndist.

Klaustr reist í þykkabæ, ok þorlákr réðst þagat.

8. Firir þcim bœ öðrum, er beztr var í því Iicraði, réð

sá maðr er J>orkcll hét, auðigr at fé ok spakr at viti; en er

hann tók nokkut at eldast, en átti enga allnána frændr til

erföar eptir sik, þá gæddi hann frændr sína mcð auðæfum, en

frelsaði sér þann hlut fjár, sem eftir var, til forráöa, mikinn

ok friðan. JJann iýsti þá ilir þvi, at liann vildi Krist kjósa

sér at erfíngja ok hans hclga mcnn, alls þcss fjár, scm þá var

eftir, ok vildi kanoka setr reisa láta í l^ykkabæí. En þat var

vant mál at semja í fyrsta sinn, ok leitaði hann fyrst til at fá

þat er vandast var : manninn þann er regluna mætti semja

ok sctja, þá er þeir menn skildo hafa, cr þar viidu til hreiu-

h'fis ráðast. Fór hann þá upp í.líirkjuhæ, ok treysti á sira

j>orIák presl með alvarlign bæa, at liann rcðist til. En hann

lét þat eigi torvelt íu'ir sína hönd, þvíat hann hafði þat áðr

i) þannig A; dúnia, C (379).

s) hér byrjar 219 (aUs 6 h\öt).
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lengi í liug haft, al hafna lieiiiii ok ráðast iindir reglu, eftir

orðum alináttugs guðs, er haun Isallaöi engan mega vera sinn

lærisvein algerliga, nema firirhiti aha sínaeign, ok þjóni Iionum

meö ÍU'einu hjarta. En \)ó leitaði hann fyrr (iftii' viö Bjarn-

heðinn prest, hversu hoiumi sýndist ráðligast um þetta vanda-

máh ifjarnhéðinn sngði svá, at honum myndi sá dagr mikiil

þikkja, er þeir skihli; cn þó kveöst hann eigi þess mjök vilja

letja, er hann sá margra nauðsyn við liggja. Var þá síðan

khnustr sett í í>ykkahæ , at ráði ok forsjó Kiuíngs hiskups ok

annarra vitra manna, ok réðst þá sira í>orUikr þangat. En þann

dag, er hann fór broll or Kirkjubæ, þá leiddi alir bæjarlýÖr-

inn hann or garði, ok þótti ulhmi niikit við hann at skiljast.

En er Bjarnhéðinn kom aftr, gekk hann í skáUi, ok sá í rúm

þat, er sira J>orIákr luiföi hvílt í; hann maílti þá með alvöru

mikilli, sagði hann þat rúm aldri síðan jafnvel mundu vera

skipat, nema sjáU'r hann skipaði. Svá sagði ok hinn sæli þor-

lákr, sem bæði var staðnuni gifta í ok þeim er íirir réðu, at

hann kvaðst aldri sínu ráði hetr hafa unat, en þá vj vetr, er

hann var í Kirkjuhæ; má þat ok líklikt þíkkja, at þar mun at

flestu hezt verit hafa, er hann undi sér hezt'. J>á'^ var siraþor-

lákr hállfertogr, erhann réöst í Ver. llann tók þá kanokavígslu,

ok var þá í fyrstu piHor ifir þeim kanokum , er þar vóru , ok

samdi hann þá þcgar svá fagrliga þeirra líf, at þat var orÖ á

vitra nianna, at hvergi hefði þeir jafngóöa siðu séna, þar sem

eigi hafði lengr reglulíf staðit, en þar.

þorlákr vígðr til ábóta.

9. Eftir lítiun tíma vígöi líhengr biskup pnor ]>orlák til áhóla

í Veri, ok tók hann þá merkiliga stjórn cnn at nýju ifir þeim

bræðrum at hafa, sem lionum var um boöit. iiann hauð þcim

at halda ástúð ok samþykki sín á millum''; var hann um allt

siðvandr firir þeirra hönd, en gjOrði þó sjálfr bext. Var þeim

hversYctna vel fengit. llalla móðir hans var með lionum alla

i) hcfir ok jnörg stúr vir^íng til \)Cííh staí)ar lagzt, var sjá ok niikil,

erþarnú nunnuklausír, b. v. C (379}. 2) hór byrjar si'fearabla'fci'í) af 3834.

a) ok íjál5i þat fyrir þeim, hvcrsu mikit í plœg^ist, er guh sjálfr scgir

svá: at i^hvar sem saman safnast ij. eí)a lij. i mínu nafni, ])ar erekmitt

á niilhim Ijeirra", b. v. C,
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íiiíi meðan lion liföi , en lianu liaföi fengit fé báðiini systrum

sínum áðr hann reðist imdir reglu, Ilann var ástsamr öliu

rramdliði sínn þá sem áör, en andligr l'aðir ölhmi þcim er haun

var ifir settr. Jlann hannaöi sínum hræörum iausúug alla, ok

þær foröir , sem eigi har lil nauðsyn eða slíynsemi. Ilanu

luuið þeim at vera sem jafulyndaslir í góöu, eftir því sem Páll

postuli kennir í sínum pistli, svá segjandi: ^^biðist þer firir án

anáti, ok gerit gnði þakkir / oilum hlutum". Sogir ok svá

sjálfr guös son , at sá or hverr at fullu hólpinn, sem hann

staðfeslist í góðu vcrki allt til cnda síns iífs. Bauð haun þeim

vaudliga þögn at haUla, þá er þat var skylt, cn haía góöa

muunshöfn þá er málit var lofat, þvíat svá segir Páll postuii

;

,,spilla ill mál góöum siöum'*. Má þat sjá, hversu skylt vera

mun at halda sik frá heimligum orðuni ok vándum, ef þó skal

eigi rett at tala, þó gotl se mæll, þá skylt er at þegja, sem
Davíð segir í psalterannm: .jítilátr er ek , ok þagði ek ifir

góöum lilutum". ]>ví sagöist hann lílilátr, at hann var jafuan

fúsari gott at mæla en illt, ok battst hann þó stundum hvárs-

tveggja firir guðs skyld. Margir menn fóru til klaustrs hcrra

þorláks áhóta or öðrum klaustrum eðr múnklífuni, bæði sam-

lendir ok útlendir, at sjá þar góða siðu ok nemaj ok var einn

allra rómr uui þat, at hvergi heföi þeir set fcgri siöu cn þar.

Í>á liit fyrsta fundu þat ok margir menn , at þar var til mikils

góðs at sjá sem hanu var, firir gæ/ku sakir. Margir gengu

þeir heilir af haus fundi , firir vígt vatn hans eðr blezan ok

ifirsöngva, er meö ýmissum krankleikum ok óha^gindum kómu
til hans. Mart har þat annat honum til handa, er menn virðu

þá þegar jarteinir vera. Sá athurör varð enn þar á bæ, sem

luum var staddr, at eldr kom í hús ; en þcgar sæll þorlákr

úbóti kom lil, ok hle/.aöi cldinu, slokiuiði haun þegar. Ef fén-

aðr sýktist, þá baluaöi náliga í hvert sinn við hans ifirsöngva,

cf lífs var auöit. Vatsvígslur lums vóru merkilígar, svá at

i»æði fengu hót aí' meun ok fénaör. Ef mýs gjöröu uuún á

mat manua eðr kheönaöi, þá kom ll'alll í þær, eör hurfu brott

idlai', ef valui haus var ifir slökkt, ok væri svá mcö í'arit, sem

banu sagöi firir. Fór vatuit þú* víöa um hérut, en um allt

l'^Iaud síðan haun var hiskup
,

l^víat menn þóttust hvervilna

O liór cnrlar amm'b h\ixl\b af 383 4.
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líkn á finna í sínum níinðsynjum. En þó foru vitrir menn

variiga meö þeirri umrœðu , at líalla þat berar jartcinir, eðr

þýðu þat hans heilagleik, þ\íut svá mælir lieilug ritníuí* *. ^^eigi

tíkailu lofa mann í sínu lífi, lofa liann eftir háska liðins lífs",

ok er af því svá mælt, at þat má verða at ábyrgð, bæði þcim

er þat ræðaj fyrr en lok œfinnar eru viluö lil fullSj ok svá

kann veröa, at þess hug sjálfs lokki sú umræða til nokkurs

metnaðar, ok má nú sjá liversu þat hefir gcfiztj er menn höfðu

þat heilræöi, at fáir lofuðu hann í sínu lífi, en leita nú við at

lofa hann ok dýrka sem föng eru á, er þeir vita án ifasemd

hans dýrð ok heilagleik.

Ejörinn þorlákr ábóti til biskups.

10. J>á er ráö herra Jíorláks ábóta skein í þvíh'kum heil-

agleik ok gœzku, sem þcr hafit nú heyrt, let almáttugr guð til

þess ryðja, sem hann hafði firir hugat, at hans vegr skildi

vaxa ok aukast or því sem þá var, meðr þeim hætli, at þá er

Klængr biskup var mjök gamall vorðinn, tók hann vanheilsu

mikla, opnuðust á honum fætrnir, ok gjörðist hann vanfærr til

síns embættis firir vanheilsu sakir. En hann hafði leyfi þegit

af Eysteini erkibiskupi lil þess, at maðr veri til biskups kjör-

imi í hans stað. Fór þá Klængr biskup til alþíngis, ok sótti

at vun sína, at maör veri kjOrinn til utanferöar, ok vóru lagöar til

stefnur. En þat sama sumar fór til alþíngis, sem af guöi sendr,

hinn sæli ])orlákr ábóti, íh*ir nokkura nauðsyn kirkjunnar, því-

at hann fór aldri heiuuui nauösynjalaust, Ok þá cr um var

talat þetta vandamál, vóru meun undir kosníug nefndir, þeir

cr bezt þóttu til fallnir, ok var einn af þeim herra þorlákr

ábóti , annarr Ogmundr ábóLi, binn þriði góör prestr ok göf-

ugr, sá er PáU hét, lærdómsmaðr mikill ok bezti búþegn. Har

þat fagrt vitni hverjum þeirra, at þcss fýstist hverr mest, er

kunnastr var. En þess kenndi aL um heilagan ]>orlák, at hann

hai'ði sig eigi upphafit í metnaöi, þeim er sjállviröíng fylgir, ok

kostgaíföi hann mcirr at vera afbragð aunarra manua í sinni

gæxku , eu sýnast í aughLi skynh'Lilla manna, ok varð því svá,

at mOrgum sýndist hann minnst lil faliinn, þeirra er þá vóru

í vali, ok var þat af því várkunn, at hann haföi mörgum eigi

nálægr verit at hcimili ok visLum, en þó mikhi ijarlægri al

góöum siöum. l>orIákr var fámáhigr á þeim fundi, en þeir
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niíirgir Ijölorðir, er minnr horfðii þessi stórniœli til handa.

Var þá eftir leitaö viö I^orkcl Geirason, er reyndr var at rett-

vísi, en kunnigast ráð J^orláks af vitruni niönnum : hverr skör-

úngr l)orIákr vuM'i, eðr hverr oröamaðr hann sé. I>orkell svarar

:

,,nieirr kostgæfir I>orIákr at gera allt sem bczt, en tala sem
flest". En þau svör féllu mönnum vel í skap, ok lögðu margir

meira áslar þokka til hcrra I>orláks, er þeir heyröu svá virðu-

Hgan vitnishurö hans háttum. Vuröu þau málalok, at kosníngr

var laginn undir Klæng biskup^, en liann kaus herra forlák

til utanferöar, ok at taka biskupstign eftir sig, ok þann vanda,

er því fylgir. [Pelrsmessudag kjöri Klængr hiskup J^orlák til

biskups, ok vildi þá þegar selja honum í hondr öll staöarfor-

ráð. En er þessi kosníngr var fallinn til hins sœla þorláks

ábóta, þá sagöi hann sér þat mjök á úvart koma, ok kvaðst

lu'ir því eigi hafa uiuVau gengit at vera í þcim kosníngi , at

þá tcldist aörir síör undan, þeir cr hann kallaöi hezt til falhia.

Taldist hann nijök undan, ok sagðist ekki vera til faUinn þessa

vanda ok tignar. En þó málti hann eigi móti mæla koslgæfð ok

ákefö alþýöunnar, allrahelzt er hanu grunaði þat þá þegar, sem

síðarr bar raun á, at þat var guðs vili, ok því samþykkti bann

um síðir þessum kosoíngi-.

Herra electus ferr utan.

11. IJerra J^orlákr íf/ccí«5 fór heim í kanokasetr sitt af

þíngi, en hann bað Klæng biskup veita forráð biskupsstólinum

þau misseri. En þá gjöröist fjárhagr úhægr í Skálholti; urðu

afvinnur miklar, en tiilög lítil, þvíat biskup var ei færr til

ifirferöar, ok lókust af gjafir allar; þurftl þá stórra tilfanga,

ef duga skildi. Eftir jól vóru menn gjörvir or Skálaholti eftir

^orláki biskupsefni'*, ok fór hann austan um langaföstu, ok

nieö houum Jón Loptsson, er þá var höföíngl mestr á íslandi

leikmönnuni, ok kómu þeir til Skálholts ij vikum firir páska,

ok var þar firir Gizorr llallsson, ok vinir biskups ok forsjá-

menn staöarins, tók þá hcrra forlákr við forráöum staöarins

ok var þá þegar mikii skuld gjör til þeirra nauðsynja, er

búit þurfti at hafa. llann hafði þegar mikla skapraun, bæði

1) ok skylíU hann kjósa af lieim, scm i vali vóru, b. v. C (379)

2) frá [ V. í ^ og C. j) - efniss, 382.
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aí' viörvist mauna ok uöruin óhægiiidiiiii
,

[kííiii er iianii átti

um al vera, ok bar lianu þolininóöliga. Klængr biskup lá þá í

rekkju nieör litlum mætti, en menn viidu eigi at J>orlákr læri

utan svá íljótt, firir sakir þess úfriöar, er-þá var inilli Noregs

ok íslands, ok dvaUU hanu þat uokkura vetr. Eu er Klæugr

bislvup andaöist, þótti honum nauösynligt at leita utan, þótt

hann væri allattr sakir ófriöar, ok tók hauii þá til oröa Páls

postula: ^^eigi skoiu þer skelí'ast", segir hann, ,jiö ótta vándra

manna". Var þá síðan utanferö lians ÍJÚin, ok vildi hauii bæöi

hafa h'tið fe ok cigi mikit föruucyti. Greiddist ferð hans vel

um hafit, ok tóku meö heilu Noreg.

Vígðr þorlákr til bisknps.

12. llcrra i>orlákr electus sótti* fuud Eysteins erkibiskups

þegar hauu sté af sklpi, ok tók crkibiskup viö liouum forkuuuar

vel, auðsýnandi svá, at liann vikli alll hlíðliga þat til leggja

sinna vegna, sem hanu áiLi, en lianu vildi þó eigi gefa hon-

um biskupsvígshi, ncma samþykki konúngs vœri til. J^eir höföu

þá ríki ifirNorcgi, Magnús ok Erlíngr jarl faöir hans, ok tóku

þeir öllu máli herra í>orláks þúngliga; kómu þaðan hót firir

hœgindi, at hvárki myndi vera úliætt mönnuin ne fé. En sæll

forlákr lét sér þat ekki nær falla, heldr sýndi hann sinn al-

huga, þar sem Daviö kennir: at belra er guöi al trcysta eu

liöfðíngjum. En erkibisknp þótlist sitja í miklum vanda, cr

hann vildi til livárratveggju vel gera, ok gæta þeirra orða, er

Páll postuli kennir svá segjandi: ,,ótlist þér guð, en vegsamit

konúng". Bar þá erkibiskup vináttumál í meðal, ok aðrir góð-

gjarnir menn, ok kom þar, al þeir feðgar, konúngr ok jarhnn.

gáfu samþykki tii, at herra |>orIákr tæki biskupsvígslu. Gjörðist

þá vinátta þcirra í millum , ok. gáfust þeir gjöfum, áðr þeir

skildust. Ilerra Jjorlákr þá af jarliuum hvít skinn ok silki

ifirdregit, ok lögðu þeir feðgar mikla virðíng allan tíma síðau

til hius sæla ]>orláks biskups, ok fálu sik undir hans bænir.

Ok svá sagði Sverrir konúngr 0])tliga, er bæði var merkr í

máli ok spekíngr at viti, at þeim leðgum hefði þá allir hlutir

léttast gengit, er þoiiákr var þar í landi, bœði í sóknum ok

náhga vel ílest annat. I>á var heilagr forlákr vígðr til biskups

i) hér byrjar lyrra hVdh'it) af 3tí3 i.

I
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af Eysleini erkibiskupi ú dögiini Alexandri páfíij hins þriöja meö
því nafni, iij nóttum oplir píníngardag ajiostolorum Peíri ok Pauli^

viij vetrum cptir fall Thomas crkibiskups í Engiandi. í»á var

I>orhlkr hálfrimlögr al aldri. Við þú vígslu var Eiríkr Stafaugrs

biskup, er síðan var crkihiskup í Niöarósi eftir Eystein. liinn

þriði var Páli IJjörgynjar biskup, mikill skurúngr ok vinr I>or-

hiks biskups alla œfi síðan. [þorlákr biskup lét sér semja öil

kiæði eftir klæöum Eyfsjteins crkibiskups ok hélt þvíh'kum

búníngi mcðan hann liföi. þat er ok greinanda, at herra

Eysteinn erkil)iskup opinberaði honum sinn boðskap með
brcfum til Islands , at allir staðir , er eptir fornum vana

hcldusl af leikmönnum , skildu nú allir vera undir biskupa

valdi
,

eptir þcim skilníngi , seni hann sagði vátta postulanna

reglu ok setníngar hcilagra feðra. Ok ifir svá greindum boö-

ska]) fær liaun lionum sín opin bréf, kirkjunnar rctti fraui at

fylgja um allt Skáiiiolts biskupsdaMui, hver nývígðr biskup, saíll

þorlákr, viö tekr ok tracterar, flytr ok fram berr, sem síöarr mun
greina í þcssi sögu^ Hann var lítinn tíma með erkibiskupi,

síðan hann hafði vígslu tekit, þvíal hann vissi gjörst, Iwersu

nauðsynhg vera myndi hans tilkváma biskupsstólinum í Skála-

holti. [Sama sumar fór hann til íslands meö viröuligum gjöf-

um erkibiskups , ok liann hafði út með sér glcrglugg þann,

sem engi var áðr jafngóör firir í Skálholti^. En eptir skiln-

at þcirra crkibiskups ok J>orláks, þá spuröu þeir biskuparnir,

hversu honuni licfði þóknazt J>or]ákr Islendíngabiskup. llann

segir: ,^eigi þikkist ek þanu biskup vígt hafa, at jafngjörla

muni hafa alla mannkosti meö sér, þá sem biskupum er skylt

at halda, sem Páll postuli segir í sínum pistli, er hann sendi

Tito: ^biskupi hæíir, at hanu sé lastvarr ok lærðr vel, dramb-

lauss ok drykkjulítiU, örr ok óágjarn, skýrr ok skapgóðr, góð-

gjarn ok gestrisinn, i'éttlátr ok ráðvandr, hreinlífr ok hagráör,

tryggr ok trúfastr, mildr ok máldjarfr, ástsamr viö alþýöu , en

úvítsamr viö órækna', ok má þat sjá, at þetta er heilags manns

at vera meö þessum hætti. Má ek ok yör svá helzt frá segja,

hversu mér heftr virzt lians athœfi", sagði erkibiskup, ^^at ek

inyndi þvilíkt kjósa mitt efsta dægr veraldligs lífs, sem ek sá

hans hvert". Ok var þat eigi h'tils vert, er sá mœltí svá um

frá [ vantar i A C* a) frá [ yantar i Á C,



276 mSKUPA SÖGUK. PorlííKs sngn.

ráö I>orláks biskups, er bæði var \itr ok ráðvandr. iMá nú sjá

enn í þessu, hversu glöggsýnn hann lieíir verit um várn blexaða

biskup.

Bisknp kom til islands.

13. t>á er heilagr |)orhikr biskup kom til skips með síuu

íoruneyti, vóru kaupmenn náHga búnir, ok lilóðu stýrimenn

skipit nær til óíærs af lausaviðum, ok ij skipum, [þcim er

þeir tengdu utan við vígin*. I>á gekk biskup á land af skip-

inu, ok sagði stýrimönnum, at honum þótti ofhlaðit skipit.

J)á svaraöi einn þeirra, sá hét Makan: ,J)ú átt ekki í skipinu,

enda skaltu eigi ráða, hversu lilaðit er". forlákr mæUi: ,^ck

firirbýör í guðs nafni, at hlaða skipit til ófæru, ok ek fel yðr

á hendi alira manna ábyrgð, þeirra er með yðr fara á þessu

skipi". Síðan sté biskup á skipit, ok létu þeir við svábúit í

haf. En er þeir^ kómu mjök at íslandi
, þá gerði á stórviðri,

ok fengu þeir áfull mikil
;
gckk í sundr dragreipit , ok rak

utanborðs seglit. Yildu þá ilestir allir heita, en J^orlákr biskup

kvaðst eigi skildu lieita, ncma kastað væri^. En er kastað var

því, sem biskup vildi, þá féll þegar veðrit, ok tóku land næsta

dag eftir, ok kom þorlákr biskup heim í Skálholt firir Laur-

entíus messu. Menn urðu stórliga fegnir hans heimkvámu, ok

tók hann þá biskupliga stjórn með röksamligri ráðvendi. Hann

hélt þó náligaí öllu kanoka reglu, bæði í klæðabúníngi, vökum
ok föstum með bænahaldi. f>á tók hann at nýío at scmja

heimamanna siðu ok hýbýla háltu, þá sem vel héldust síðan

um hans daga. Ileilagr I>orlákr biskup lagði mesta elsku á

presta ok kennimenn, þá er siðsamliga lifðu, ok sínar skyldur

varðveittu nokkut eftir skipuðu , ok virði þá alla sæmiliga, ok

setti sælliga sem efni vóru á. En þá kennimenn, sem minnr

gættu sinnar skyldu ok siðsemi, minnti hann á með blíðum

orðum at bæta sik. En þá, er eigi skipuðust við mjúkar áminn-

íngar, ávítaði hann með hógværð ok vel stilltum snarpleika, svá

sem Páll postuli kennir Timotheo : ^^vara skaltu ok biðja",

segir hann, ^^ok ávíta með allri þohnmæði ok læríngu".

i) þann. 381 ; frá [ ok mart teng^u þeir utanvi?) vifeinn, 382.

>) hór endar fyrra blafeií) af 383 i.

s) íit því öUu, er hann vildi ei at á heff'.i verit, b. v. C.
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Af stjórnsemi þorláks biskups.

14. [lleilagr J»orlákr biskup luigði vandliga fu'ir staðarins

nauðsynjum, ok setti þá menn til fjárforráða, sem hann máltí

frjálsastr vera frá þeirri önn, ok þó drægist fram fjárhlulr slaö-

arins. Svá vitrliga ok stiUiliga skipan haí'öi hanu um fjárhugi

staöarins, at skýrum mOnnum fannst orð á. En svá mikla

slundan sem liann lagöi á veraldíig auöræði, þá hugleiddi hann

þó miklu meirr þat sem til kirkjunnar heyrði ok kenuimanna,

ok at þeim vœri alls vel fengit. llann vandaöi mjök firir þeim

guðsþjónostugjörð , ok i;endi þeim ástsamliga allt embætti'.

[Hann samdi ok skriflaboð firir öllnm Ivennimönnum í sinni

biskupssýsiu, svá at aliir buðu einu veg. Banö haun ok öllum

möiuium til skrifla at ganga á hverjum xij máuaðiim um sinn

hit sjaklnasta; cn öllum altarisþjónum , ef þeir íelli í höfut-

syndir, bauð hann hvert sinn at játta sik, áör þeir fremdi guðs

þjónostu, eðr messusöng^. Ilann kallaði saman lærða menn
firir liinur stærstu húlíöir hoima í Skálholti, ok sagöi þá, hvat

hverr skildi at gcra, ok ullt vyrði sem fagrligast fram flutt í

guðs augliti. En svá mjök sem hann vandaði firir öðrum, þá

gjörði hanu þó sjálfr bezt at, svá yndi þótti á at heyra, hversu

fagrliga liann las, cðr sætliga söng, ok afia guösl)jónostu góð-

fúsligu fylldi. þorlákr biskup prodikuði oft firir lýö sínum; var

honum þat af því mikit erfiði, ut honum var málit stirt; en

svá vóru þó orðin sæt ok vel samsctt, at jafnan mátli þat í hug

koma þeim er huns kcnníngum lilýddu, sem Davíö segir í

psalteranum: ^^sætari eru mál þín, drottinnl kverkum míuuni,

en seimr eöa hunang munni mínum". I>au sömu mál guðs

bar forlákr fram með fögrum dæmnm snis lífs, svá at trautt

eðr cigi mátli jafndýrðligr maör finnast. Ilann var löngum á

bænum, ok vakti mjök um nætr, þá er aðrir sváfn, ok baðst

þá firir rækiliga, at hann skildi þat öðlast, er guömœlti: ^^sæU

er sá þrœll, sem drottinn finnr vakunda, þá cr hann kemr at

vitja hans". ^.Vaki þcr", segir drottinn, ^^þvíat þér vitið eigi

á hvcrri stund ek kemr". f>at hcfir nú fram komit um I>orlák

biskup, sem guð hct þeim sem hann fyndi of[t]liga til góðs

vakandi, at hann myndi setja þá ifir alla sinu góöa hluti eftir

þetta iiöit líf. forlákr biskup fastuöi mikit þú er hann var

i) frá [ vaiitar í C.

I. B.

2) frú [ vantar i A, C.

19
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heima, ok miiintist þcss, er guð sjálfr segir, at þat væri sumt

kyn fjandans freistni, at ei mœtti sigra, nema með föstu og

bænahaldi , ok lét hann því þat saman fara í sínu liTi, at liann

vildi ifir alla fjanda freistni slíga. Hann huggaði þá, sem áör

vóru ryggir, ok tjáði firir þeim þat er drottinn várr maílti: at

þeir só sælir, er nú sýta, ok þeir sjálfir munu huggast; ok í

öðrum staö segir hann postulum sínum: ,,rygö yður mnn

snúast í fagnat".

Af athöfnnm þorláks bisknps.

15. Blezaðr l>orlákr hiskup ástunduði með öllu kostgæfi

at sætta þá ok samþykkja, er áðr vóru úsáttir ok sundrlyndir;

sagöi, at reiöin afmár ok sljófar rétlsýni mannanna, meðan hún

fylgir, sem Páll postuU segir: ^^eigi vinnr reiði manns reUiœti

guðs"; ok í öörum stað segir svá: .^sigrastþú eigi af iliu, heldr

sigra þú illt með góðu, þat er at sigra reiðina með þolinmæði

ok gæz,ku. Ilann sá oft á helgar bækr, ok gleymdi eigi því, er

Jón postuli mælti í sinni bók: ^^sæii er sá, er les ok heyrir orð

bókar þessarrar, ok varðveitir þá hiuti er á lienni eru ritaðir".

Hann kendi opt úngum piltum ok klerkum, bæði at lesa ok rita,

meö því öðru, sem þeim var nauðsyn at nema. Hann var ok

alliðinn til at rita helgar bækr, eftir dæmum Páls postula, sem

hann sjálfr segir í sínumpistli: ^^eigi ritum vær yðr aðra hluti",

segir hann, ^^en þá, er yðr só mest þörf á at hafa, lesa ok vita

En hval sem hann gjörði, oða hafðist at, þá vóru náliga hans

varrar aldri kyrrar frá guðs lofi ok bænahaldi, þvíat hann hug-

leiddi hvat Jacobus segir, at mikit má firir guði iðulig bæn

réttláts manns, enda hefir honum til mikils góös komit sitt

bænahald, ok mörgum öörum.

Sæll forlákr biskup var blíðr í máli, linr ok mjúkr í öllum

heilræöum, ef hann var at sóttr; ok hefir hann nú öðlazt þat,

er guð hét þeim er^þannveg væri lundaðir, sem hann segir í

guöspjallinu: ^^sælir eru mjúklátir, þvíat þeir munu eignasl eilíi'a

jörð lifandi manna".

l»orlákr biskup söng hvern dag messn, bæði sér lil hjálpar

ok öðrum, ok minntisl svá jafnan píníngar guðs sonar, ok liefir

hann nú því fagrligri Oínbun tekit af syni guðs, sem haun

framdi þat embætti oftarr ok merkiligar en flestir aörir. nMnu

elskaöi mjök fátœka menn guðs; glæddi kalna, en fæddihúngr-
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uöuj ok var þal auöset, at liann luigleiddi [livat firir hönduni

mun* á dómsdegi, þeini er fátaika hugga, eöa hinuni, sem þá

lirirh'ta. í>at iagöi hann við, um þat fram sem flestir góðir menn
gera, at iiann kailaöi saman fátæka menn firir stærstu hátíöir:

xij eða níu, vij eða v, ok kom þá til þeirra leyniliga at þvá

fætr þeirra, ok síöan þerra meðr sjálfs síns liári. En eftir þat

gaf hann liverjum þeirra nokkura ástsamHga gjöf áðr þeir brott

færi; en þetta gjöröi hann cigi at manna dæmum, lieldr sjálfs

guös sonar, er fyrr þó fætr postulanna, en lét síðan pínast til

lausnar öllu mannkyni. Hann sagði ok svá, þá er hann haföi

þvegit fætr postulanna: ,.geri þér eftir dæmum mínum, þeim

er nii geri ek viö yðr". Lét Iiinn sæli I>orlákr því fylgja fóta-

þvættinum miskunnargjöfina, al líkr væri hann guös syni at ást-

inni. Eigi máttu hans trúnaöarmenn ifir því þegja meör öllu

eftir hans andiát, er þeir þóttust gjörla vita, at hann hafði

leynda hluti með sér í meinlætum ok goðgjörníngum, þeim er

hann trúði engum manni til at vita, sem sjálfr guö býör, al

eigi skili vita hin vinstri liönd hvat hin hægri gerir. þoröu

eigi ástvinir biskups at gjöra þat berara, er hann sjálfr vildi

at leynt væri firir möunum,

Af heilráðum ok st]6rDs[emi þorláks biskups].

16. Signaðr l>orlákr biskup haföi oft tal við vitra menn

ok siðláta, kynnandi sér þeirra góöa siðu, en styrkjandi sínum

heilræöum, at þeir mætti haldast í sinni gæzku. Hann hélt ok

vörö á þeirra manna ráöi, er sín gættu eigi vel sjálfir, at spenja

þá frá röngum girndum, ok kallaöi þá til leiðréttu síns máls.

t*ví at svá segir várr drottinn: ^^eigi vil ek dauða syndugs manns,

heldr at hann leiöréttist ok lifi. Ok sýndi hinn sæli J>orIákr

biskup öllum þeim, er iðrast vildu sinna andmarka, en vildi þá

*ylgja hans heilræðum, at hann varð þeim feginn, ok hirti þá

mildliga með Iéttbæ.rum skriftum. En þá sem eigi vildu til

guös snúast viö hans blíöar umræöur, ok eigi firirláta sín ill-

felli við stríðmæli hans, þá forboðaði hann suma, en bann-

setti suma , eftir því sem Krisir bauð lærisveinum sínum

:

uliirta skolu þér bræör yðra ástsamliga, en ef þeir vilja eigi

Iiirtast láta, þá leiðist þér þá, sem villumenn eða heiðíngja".

1) frá [ hYCrsu nijök á hirti lÆi, C; sbr. bls. 104.

19*
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Hann bar þolinmóöliga meingeröir manna, en harmaöi mjök

iUfelli þcirra. Ilann samþykktisl aldri siðleysum vándra mauna,

þvíat liannvar fúss at heyra þat er guð mœlir: ^^sœhr eru þol-

inmóðir, því at þeir muuu kallast synir guðs". Eu honum

þótti ili úhlýðni manna [ok angraðist mjök afþeirra andar sár-

um', sem PáH postuli geröi, at engum niunni var þat til meins

eða angrs, at ei þætlist hann allra þeirra meina kenna á sjáU-

um sér íirir ástar sakir.

þorlákr biskup neytti svá stjórnarvalds þess , er honum

var af guöi gefit í vígshi sinni, at binda ok leysa af guðs liálfu

ráð manna, at vitrum mönnum sýndist hann með mundangligu

hófi fram fylgja hirtíngunum, hvárki ofharðr ne oílinr, þó at

hann biði margra vel ok lengi, ef rétt var á litið. Lét liami

sér þat oft í hug koma, sem Davíð segir í psalteranum, at drott-

inn elskar miskun ok réttiæti, ok gefr af sér dýrð ok miidi.

17. En nú salur þess at greint er nokkut af sæhi sið-

ferði þessa blezaða biskups, ok ei síðr af hans biskupligri rök-

semd, með heilagri hófsemd, því er vel fallit þessu næst, at

með eiginligu máli ok atburðum heyrist þeir váttar, er þat

prófa, hversu makligr J>orlákr var at bera hiröisnafnit ok reikn-

ast eilílliga milli þeirra biskupa, er framfylgdu lögum almáttngs

guðs 1 fremsta mcgni, ok eigi hlífðu heldr sjálFs síns hkama
undan ofsóknar sverði, þó at guð, er öll hefir völdin, skipi

bæði firir sína ásján rosas ok lilia sér til lofs ok dýrðar. Er

þetta haröla lítið ok stutt, sem vér innsetjum, sakir fáfræöis,

hjá því, sem hann hefir efni til gcfit í sínum valdsdögum ok

ifirferðum á fimtán árum, ok því skal nú þar byrja söguna,

sem hann er nýkominn biskup til íslands^.

Oddaverja þáttr.

18. I>Á^ er forlákr biskup Iiinn iielgi hafði setiö einn

vetr at stóli sínum, byrjaði hann sína ifirfcrö um sumarit eftir til

Austljarða. Ok er hann kom suðr um Lómagnúpssand , tók

hann gistíng at Svínafelli; þar bjó þá Sigurör Ormsson, mikils-

1) fra
[ fyrir því at hann haniia^i ógrædcl andarsár sinna undirmanna, C.

2) l^eima prologus v. i C.

b) Innan í upphafsstafnum er mannshufuíjs mynd, liklega J)orláks bisluips.
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báltar maðr af vcraklar metnaði, auðigr ok ættstórr. Var herra

biskupi þar vel l'agnat, sem vera átti. En sakir þess, at bóudi

vildi þar láta kirkju vígja, þá kallaöi biskup liaun til tals við

sik um morgininu eriir, ok bar fram boðskap berra Eysteins

erkibiskups, þann sem bann bauð bonuni , undir sitt vald at

beinita allar kirkjur ok kirkna fé í sínu biskupsdæmi. Sigurðr

tók þessu ijarri, ok sagöist cigi mundu já undan sér því sem

bann l)aföi áðr frjálsliga baldit, sakir landsskapar ok fornrar

befðar. liiskup sagði, at skipan sjálfra postulanna gaf bonum

vald iíu' (jllum guðs eignum íirir utan alla grein. ^JÍeilagír.

feðr kristninnar, ok páfarnir, postulauna cftirkomendr , hafa

þetta sama boðit ok skipat í kirkjunnar lögum um alla kristn-

ina. Svá ok hefir nú páfmn boðit Eysteini erkibiskupi at fíytja

þetta sama eyrendi í Noregi, ok þat beflr þar fram gengit. Er

þal ok ei rétt eöa þolanligt, at þetta bit fátæka laud standi

oigi undir einam iögum ok þar". Sigurðr svarar: at ^^norrœnir

menn eða útlcndir mega eigi játta undan oss várum réttind-

um". l^'d svarar biskup: ^.sá skildagij sem ófróðk mcnn hafa

hér gjörfan, at skilja sér vald iflr þeim hlutum, sem þeir hafa

áðr guði gefit, er af sjálfum lögunum úmáttuligr, ok á eigi at

baldast, ok þar sem þetta raál verör lögliga kært af biskupum,

eru þeir menn eigi í þeirra manna tuln, sem hjálpar eigu ván

af guöi, síöan þeir baldast í þeirri þrjótzku; ok bverir sem

tíundir eða beilagra manna eignir lialda með þrái, þeir eru

bannsetjandi eftir b'jgligar áminníngar, ef þeir vilja cigi sætt-

ast ok af láta sínum rangindum". Leiö þá á daginn, svá at

bóndi sá at kirkjuvígslan myndi engi vcröa, nema bann léti af

sínu máli. Sneyri bann nú á svinn ráöinu, ok leggr máldaga

kirkjunnar ok sjáifa hana í vald biskups. Vígði hann þá kirkj-

una ok söng mcssu. Ok cftir messuna skipaöi hann Sigurði

staðinn í lén um stundar sakir, ok bann jár bonum at balda.

För bískup þuðan lil Ilauðalækjar
;

bjú þar Ormr binn gamíi;

hóf hann þar shkt tilkall sem at Svínafelli; fór ok mjök á einn

bátt, at Ormr lagði kirkjuforráö undir biskup , cn hann skip-

aði bonuwi, ok skildust vinir. I>orIákr biskup fór þaöan lil

Austfjarða meö sama efni, ok höföu flestir sömu svör firir sér,

þeir cr á stöðum sátu. En þó at margir væri trcgir til at já

undan sér sínar crfðir, þá kom þó í einn stað niðr, at for-

lákr biskup fékk forræði á öllum stöðum firir austan Hjörleifs-

-
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höfða, utaii at fváttá ok Flíillornistuðuni, ok þnt lielir þar Iiíilcl-

izl jafnan síðan.

Frá Jóni Loftssyni.

19. í þann líma réð Jón Loftsson firir Oddaj sá er þá

var mcstr höfðíngi á íslandi; hann var goðorðsmaðr, liann var

Iiinn YÍsasti maðr á klerkligar listir, þær som hann hafði numit

af sínum foreHrum. riann var djákn at vígshi, raddmaðr mikill

í heilagri kirkju. Lagði hann ok mikinn hng á, al þær kirkjur

væri sem bezt setnar, er hann hafði forraíði iíir, at öllum

hlutum. |Fullr var hann af flcstunT íþróttnm, þeini er mönn-

um vóru tíðar í þannlíma'. Metnaðarmaðr var hann svá mikill

ok kappsanir, al varla varð meiri, þvíat hann vildi firir engum

vægja, cöa af því láta, seuí hann tök upp. Konu átti hann sér,

er Ilalldóra hét ok var Brandsdóttir. Son þeirra var Sæ-

mundr. Jón var mjök fenginn firir kvennaást, þvíat hann átti

marga sonu aðra meö ymsum konum: þorsiein ok llalldóvr-,

Sigurðr ok Einarr. En Páll , er síðan varð hiskup, ok Ormr,

[er síðan bjó á Hrciðahólstað^, vóru synir þcirra Ragneiðar

I>órhallsdóttur, systur Jjorláks biskups, llöföu þau Jón elskazt

frá barnæsku. I>ó álli hún við lleirum mönnum börn. Yóru

þeir þá frumvaxti, Páll ok Ormr, .synir þcirra Jóns ok Ragn-

ciðar, er J>orlákr biskup kom til íslands mcð biskupstign. Bjó

Páll í Ytra-Skarði, en Ormr á Brciðabólstað. Löngum hélt Jón

Ragnciði heima i Odda. í þann tíma hafði Jón komizt at

Höfðabrekkulandi, er eitthvert þótti bezt vera, áör cn Ilöfðá

spillti. I>ar hafði lUsynníngs stormr brotið tvær kirkjur, en nú

hafði Jón þar gera látið nýja kirkju, ok mjök vandaða at smíð;

átti hcilagr J>orlákr biskup þar gistíng at taka þat sama haust,

sem hann kom af Austfjörðum, ok fyrr var frá sagt. Var ætlat

at hann skildi þar kirkju vígja. J>ar var búin veglig veizlu

móti honum. Ok at ákvcðnum degi kemr hann þar með sínu

föruneyti. Jón var þar firir ok margir aðrir mikilsháttar menn.

IJm morgininn bjóst biskup li! kirkjuvi'gshi , en Jón ok þeir

menn, sem í ráði vóru með honum, gengu lil biskups, ok var

1) frá [ lila^inn var hann flestuni íl^róttum, at því sem þá vóru menu
hér á lancli, C.

2) HaUbjíírn, C. ^rá [ ljrcií)bælíngr, C.



t'orliíks sngft, BISKUPA SÖGUR. 283

lalat um^ hverr Idrkjumáldagi skikli vera. ílerrabiskup spurði,

svá sem fylgjandi réllindum, hvárt Jón hefði heyrðan erkibisk-

ups boðskap um kirkna eignlr. Jón svaraði: ,Jieyra má ek

erkibiskups boðskapj en ráðinn cr ek í at balda hann at engu,

ok eigi hygg ek at hann vili betr né viti, en mínir foreUrar:

Sæmundr hiun fróði ok synir hans. Mun ek ok eigi firirdæraa

framforðir biskupa várra liér í landi, er sæmdu þann landssið,

at leikmenn réðu þeim kirkjum, er þeirra forelh'ar gáfu

guði, ok skildu sér vald ifir ok sínu afkvæmi". Byskup svar-

aði slíkum skynsemdum sem fyrr vóru lesnar ok mörgum öðr-

um, svá segjandi : ,,vel veizt þú þat Jón ! ef þú vilt sönnu fylgja, at

biskup á kirkjueignum at ráða ok líundum, eftir setníngum post-

ulanna ok annarra heilagra feðra; ok þvíat leikmenn megu ekki

iíir þeim hhitum vald eignast, þá má þeim þat vald aldri meðr

fornri hefð freJsast. Væntir ek, at formenn kirkjunnar, þá sem

íirir oss hafa verit, afsaki þat mjök, er þeim var ei boðit af

sínum ifirmönnum, at kalla kirkjur ok tíundir undir sitl vald,

ok því eru [þeir] bannsetjandi, sem tíundum eða guðs eignum

halda með þrjótzku móti biskupa vilja ok samþykki". Jón

svaraöi: ,j3ér megit kalla þann bannsettan, sem þör vilit, en

aldri mun ek í yðvart vald já minni eign undan mér, minni

kirkju cða meiri, þeirri sem ek heftr vald ifir".

Enn var önnur grein millim þeirra, ok stóð sú afllöfðár-

hlaupi, þvíat hún hafði tekit marga bœi, þá er þangat lágu undir,

ok tvá þá, er kirkjur vóru á. Yarð af því minni tíund, ok

færri hús til brottsöngs. Vildi Jón firir því, at ei vært meir

en einn prestr ok djákn at kirkjunni; en áðr vóru tveir prestar

ok tveir djáknar. Lét herra biskup þat leiðast flrir þessa sömu

skynsemi. En um hina fyrri grein hélt hvárr á sínu máh, .ok

leið mjök á daginn. En þeir, scm létust vera beggja vinir,

báðu biskup leggja af sínu máli, ok öll alþýða dró þat sama,

sakir forns úvana. Ok er J)orlákr biskup sá þat, at hann myndi

eigi at sinni fram koma sínu máli, þá- spruttu þessi orð af

inunni honum: ^J)ó at óþolanligt sé, ef firir rétta dómendr

kemr, at þú dragir kirkjunnar forráö undir þik, eptir landssið,

ok undan biskupum, þá er miklu óþolauiigra þat, er biskupar

fá ei frá þér tekit hórkonur þínar, þær sem þú heldr mófci

i) eptir sii&vcnju, b. v. C, a) hór vanta 2. blöí) í 382 og er þaí)

skarl6 fyUt eptir C (379).
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ölhim landssið; kann vera þú ráðir liinu nieira, ef þú ræðr

hinu niinna, þó at þú vilir vorr". \)\\ hyggja menn al ]>or-

](ikr Liskup ma;Ui þessi orð, at liann fann, at alþýðan fylgði

Jóni mn kirkjumáUn
;
vægði liann því at sinni, at hann sá

ongan ávöxt á vera, þóit hann licíldi fram , en mikinn skaða á

marga vega, ok aitlaöi síöarr, með erkibipkups fiilitíngi, at kirkjan

myndi fá sín rettindi. En- þaðan, sem liann vonaði huggun at

fá, kórau hörmúngar tíðindi, því at litlu síðarr var Eysteinn erki-

biskup laudnaundr íirir kirknamál. I>óttust alhr her á landi

megaþar eplir gjöra, scm menn gjörðu íirir í Noregi. [>enna

dag vígði biskup kirkju ok söng messu
, þó þar yrði ci lians

vih framgcngr. IJndi hann h'tt við þessi máhdok; gjörðu ok aliir

aðrir at dæmum Jóns síöan, at engir vildu geía kiriyur í vald

Jjorláks biskups, ok því feli niör sú ka'.ra um hans daga. INIargir

hhitir báru til á dOgum |>orláks hiskups, er mikillav frásagnav

eru verðir, þótt liér sé til fárra innt, þvíat liann þoldi hvers-

kyns mæðu ok meinsemdir af ýmisligum liH'erhun, sakir rang-

lætis ok óhlýðni sinna undirmanna, svá sem lieyrast má í þeim

atburöum sem hér fylgja.

20. Maðr sá er Högni hét ])jó á Ihe í líorgaríirði , liann

var I>ormóðarson, prcstr at vígslu ok mjök auöugr, cnaitismár;

kona hans hét Geiriaug, ok var Árnadóttir. Eyjóifr sial'liylt-

íngr átti dóttur þeirra; hann var anðmaðr mikill. Önnur dóttir

Högna var Snadaug, iRin sat heima ógeíin. Hún fæddi l)arn,

þat er kennt var verkmanni fööur iicnnar, er Gunnarr hét ok

var kal]aðr nautatík. Ekki liaiaöi Högni liana firir þat, ok ekki

hélt hann nú dóttur sinni minnr á loft , en áðr þetia gjöröist.

Svá bar lil, at Snælaug var vistum i Saurbæ á llvalíjaröarsirönd.

I>ar lagði þokka á hana ]>órör ])restr, son JJöövars í Göröum

á Akrancsi; honum rann hugr til konunnar; fórn þeir fcðgar

í Bæ ok báðu llögna gifta l>óröi konuna; \arð því keypt; fær

J)órðr Snœlaugar; unnust þau mikit ok átiu son saman. Sá

maðr er Urcinn hét, son IJcrmundar, er þá ])jó á Gilsbakka,

haí'ði verit á fóstri með JJíigna þann tíma er Snailaug átii iaun-

harnit. llann hal'öi uian l'arit, og fréttist andlát hans af Nor-

egi; ok er þat kom flrir þau JJögna ok Snœlaugu, sagöi hún

hann verit luifa fööur ai Guðrúnu dóitur sinni, cn þorai ci

upp at kveða sakir ríkis IJcrmundar föður lians. Ok cr þetta

varð alkimnugt, prófast þeir fjórmenníngar J>órðr ok Hreinn,
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ok er þoi'lákr biskup var þessa a íss, firirbauð hann þeim þórði

ok Snælaugu sanivislir. En með því at þau unnust mikil, gáfu

þau lítinn gauni hvat hann sagði. Eftir þat forboðaði hann

þau ok bannseíti þar næst, Biskup gekk ok sjálfr á alþíngi

lil lögbcrgs, ok lýsti því, at hann sagði í sundr þcim hjúskap

cr verit hai'Öi í milhun þeirra, ok sagði laungetin börn þeirra,

sem gctin vúru upp frá því sem niein vóru vituö. I>ctta lílc-

aði þeim þórði ok llögna illa, svá at þeir lögöu fiiihxu Ijand-

skap til biskups múti hans heiiræðum ok umvandan; drógu

þeir mcnu til með ser, ut veita honum mótgaug. llögni haföi

farit til JNoregs cptir viöalr)farmi , ok látið gjöra kirkju í Bæ.

f>ar harði ci meira prostkaup goklizt áðr, en xij aurar. IJögni

misti cmbættis síns, sakir svika þeirra, er lianu liafði saman-

dregit ólcyft iijónahig, ok hélt mcö mági sínum ok dóttur móti

biskupi um sögö mál. þorh'ikr biskup lalaði oft til, at hann

vildi vígja kirlíju í Jiæ. En Högni vissi , at biskup kallaðist

eiga forráö ok vahi á öllum kirkjuljám , ok því hrirtók haun

at sú kirkja myndi imkkurutíma vígð vcrða, nieöan haun mætti

um mæla, tii þess at biskup ætti þar vald ifir, ok sagöi, at þat

skiidi skrautligast lu'ossaÍHis á Islandi, ef hann rcöi þcssu eigi.

En biskup neitaði þessum kosti, ok lctti ei af réttri umvandan,

sýuandi sik ci vcra reyrvöud linlciivs, heldr öruggan fylgjara

sannleilis. Eigi óttaðist l)aun ógnir þeirra prestanna eör

hótan. Fyrrnefndr Eyjóifr féil allr móti biskupi, sakir mága

sinna, ok svá firir þat, at liann hafði liann í stórmælum* íu'ir

kvenuanu'd. 8á varok ein sök þcirra í millum, at biskupi þótti

Eyjólfr rangiiga halda staðiun í Stafaliolti, þú at liéraösmenn

heföi hann þar niðr settan utan biskups ráð
,

þar sem [Steini

prestr hai'öi ckki staöiun gefit í erföir^, utan skilit tvá-^ kvenn-

úmaga or sinni ætt aífinliga á staöinn. Nú af því at biskup

linaöist ekki, gckk l>úrör ok Snælaug til sætta við haun at

kalla, ok túku lausuir ok skriptir. Fjárskipti ok skiluaör var

á þann veg, at l»órör skildi vcra í Göröum, ok luifa sitt fé,

cn Snælaug* í líæ mcö smum pcnníugum ; endist þat eigi bctr

en svá af þóröi , at þau vóru löngum ásamt ok áttu iij sonu:

i) her Ijyrjai- fyrra bla^ib af 383 s.

l^ainiig 383 3 ; frá [ Steini presti lief^i ckki sta()riiui í erf^ir gefizt, 379

(rangt). - Steini prestr Jjorvarí)arson cr nefndr í prestatali ár 1143
; l^essl mál-

tlagi hans er enn til. .->) þannig 383 3; á, 379. 4) Snjólaug, 383 j ávaUt.
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|íorIeif, Markús okBöövar; vóru þau stuuduin í sætt eii stund-

um í í'orboðan aí' biskupi. Kirkjumál fór ekki til vegar; en

eitt sinn, er biskup reiö um herat, sal Eyjólfr íirir honum við

Grímsá* ok tók hesttauma hans, ok let hann eigi fram fara.

Biskup vildi ekki meö lumn tala, Ijvíat hunn var í stórmælum.

Eyjólfr mælti þá: ^J)at er mitt erindi, at ek vii at þú festir

mér sjálfdæmi íirir klerka þína i
j ,

þá er mágar mínir, Bæjar-

menn, eigu legorðs sakir á at kæra um bændadætr- ser skyldar,

en ek hefir nú tekit þessi mál". líiskup svarar engu. Eyj-

ólfr reiddist þá ok mælli : ^^eigi nnmu þer óskomdir undan

komast, nema þú festir sjálfdæmit". Sá maðr er l>orIeifr het,

ok kallaðr beiskaldi, hann bjó í Hílardai, var í för með biskupi.

Hann sá at til úfæru horfði, ok því reið hann fram at EyjóHi

ok mælti: ,,viltu at ek handsali þér sjálfdæmit, ok látir þú

biskup fara frjálsan", Eyjólfr mælti: ^^eigi gcrir biskup þat er

þú gerir; á ek engar sakir við þik". J>orleifr mæiti: ,,mörg-

um mönnum munu tæk þikkja handsöl mín , ok ef þú tekr

þau eigij þá munu vær jafnsnimma skemdir vera". Eyjóifr tók

þá þenna kost, ok dæmdi þegar v hundrut mórendrar vöru á

hvárn klerkinn , ok skildust at því. En upp frá þessu gekk

Eyjólíi hvárki tírs né tíma, fórust penníngarnir , en iiann ok

húsfrú hans liföu eigi lengi. Ari son hans var lostinn líkþrá,

ok Ólöf dóttir hans varö hálíTífla, ok seldi hann [Snorra Sturlu-

syni'* meör ráði Snælaugar í Bæ staöarforráö, en hann skildi

gifta hana ok fá honni penínga, en giftíng sú kom ekki fram,

ok átti'* hún börn meö strákum.

Forsát Högna.

21. Einn tíma gisti heilagr l»orIákr biskup i lleykjahoUi,

at jMagnúsar prests. IJann reið við flokk manna suör undir

iMúlafelI með herra biskupi, ok at skilnaði mælti hann : ,^veit

ek at þenna dag munu þér liðs þurfa, ok því Iiaföa ek marga

menn meör mér; vil ek fylgja yðr til þess at ek veit yör

hættulaust vera". Biskup mælti: ^Jivaðan mun þal at koma"?

Alagnús svaraði: ,,heyrt hefir ek, at Ilögna í Bæ hkar illa, þat

er tér hafit mága hans í stórmælum, I>órö ok Eyjólf, en vilit

l)annig 383 3; Geirsú, 379. a) hér byrjar aptr 382, á: ^^dœtr".

3) frá [ b. Y. C. 4) ól, 3833,
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vígja- kirkjii haiis, nema þ6r ráðil niáldögunij ok þikkir

bonum brotinn landsréllr á ser. |>\í trúir ek, at hann ætli at

þer skilit í IJæ gista í kvcld, en eigi í Saurbæ, sem þér hafit

íctlat". Bisknp svaraði : ,,haf þökk firir fylgd þína ok trúleika;

íín þú skalt beim ríða ok fara vel; undir guði er vár ferð;

tikki mein munu Bæjarmenn mér gera". Magnús svarar: ^^svá

skal vera sem þér viiit, en segja vildi ek yðr hvat varast var,

ok láta til reiðu mitt föruneyti". Biskup svarar: ^/arveivinr!

guð mun gæta vár". iUöu Heykliyltíngar þá beim, en bislaip

fúr JViuu lil nrínisár; en undir hennar sandbökkum, við vað

þat, er Steinsvaö er kaliat, sátu þeir llögni ok mágar hans með
marga menn. En þegar l)iskup ok bans menn kómu í la^gðina,

riðu Jlögna menn fram firir þá ok bönnuöu þeim götuna.

Biskup spurði hví þeir gjörði svá. llugni prestr reið þá fram

ok mælti: ,^nú æ>Ua ek at þú skilir vígja kirkju í Bœ, ok snúa

beiui með mér". Biskup svaraði : J Saurbæ befir ek ætiat

inina ferð, en eigi í Bæ". Ilögni niæHi: ,,ek verð nú at ráða,

ok engi er ainiarr kostr". þoriákr biskup vildi eigi þess bíða,

íit liann væTÍ liandtekinn, lieldr för bann með þessum övina-

ílokki', ok var í Bæ þá nótt; en bvergi sveigðist hugr hans

íirir þcirra kúgan, iieldr fór hann í brott í friði, at vild sinua

iWina, síðan þeir sá hann búinn at þoia öU vandræöi, heldr en

sveigja réttindin meðr nokkurskyns óeinorð eða bugleysi. Fund-

tist þá bans mótstöðumcnn at sínum ójafnaði, er þeir sá hans

staðfesti. Vóru þá fengnir lii liinir vitrustu meun til meðal-

göngu um heimaní'ylgju kirkjunnar ok tíðaolfr presti. Sá

herra biskup þat, at þá var meira vert, at margir menn ok

mikilsverðir, þeir scm áðr vóru mótstöðumenn kirkjunnar, vyrði

hennar vinir, þó at Jlögni befði sína beiðslu um þat, at kirkja

íi^lli beldr útlönd en heimaland, þar sem hún fékk þó fulla

penga at íjártali. Kómu nú bvárirtveggju : Eyjólfr ok Ilögni,

þórðr ok Snælaug, ok tóku laustn. Gekk Eyjólfr þá or kvenna

vandræði því, er hann bafði áðr í lcgil. Eftir þat fór biskup

'tftr í I5æ, ok þá þar fagra veizlu; var þar mikit fjölmeuni ok

^<íitl af kappi. Biskup vígöi þar kirkju með þeim máldaga,

*5em þeir Ilögni ok biskup urðu ásáttir. Affarardag veizlunnar

gaf Högni biskupi sæniiligar gjafir, ok skiidust þá með vináttu.

l>aðan fór ^orlákr biskup í Staiholt; gafEyjóIfr biskupi þá þat

sem I>orleifr hafði handfest firir hann. Fór herra bisknp



288 BISKUPA SÖUUIÍ. ^orlííks 8agn.

heim þat haiist. Sættist herra biskup' við þossa menn til

þess at mínka vandræði , en iivárigir lögðu fuíla alvuru til

annarra.

Margir menn veittu þorláki biskupi niikinn mótgang, þó

al sumir yrði at því berari en sumirj þvíat þeir virðu iioiuun

til liarðleiks ok miskunarleysis við íolkit, er hanu vandaði um
úsiðu ok bera glæpi vándra manna, ok þröngdi þeini með valdi

ok stríðu heilagrar kirkju, sem eigi viidu ieiðrettast við lians

hjálpsamligar áminníngar.

Af Sveini bónda hinum úheppna.

22. Svcinn liét maðr, son llvamms -Sturlu , óeirinn ok

óráðvandr. |)essi maðr lagði í rekkju hjá sér náfranidkonu

húsfrú sinnar. llann l)jó í nyrðra lleykjaríirði á Ströndum í

Vestfirðíngafjórðúngi. Sælum l>orláki biskupi mislíkaði mjök

þetta hans tilfelh, ok veitti umvandan, fyrst með fortölum ok

áminníngum, en síðan meö forboöum ok banni, þvíat Sveinn

Juu'ðnaði œ því meir í sinni illsku , sem biskup liann oftarr

áminnli at betra silt ráð. Ok þann tíma, er heilagr J>orlákr

biskup fór um þenna fjórðúng, aflaði þessi sami Sveinn sér

fíveitar, til þess at sitja firir biskupi. í>eir fóru hoimau ok á

þá leið, sem þeir liugðu biskup rnundu ríða, ok er þeir kómu

skamt^ frá l)ænum, gjörði at þeim þoku, svá at þeir sá eigi

veginn. En er þeir höfðu lengi farit álVam, lögðust þeir niðr

bar sem þeir vóru komnir, sakir myrkrs, en hiskup ok hans

menn riöu í Ijjurlu veðri. En þann tíma, sem margir menn

kómu móli biskupi, svá at Sveinn haröi ekki hös við þcim,

léiti af myrkvanum, ok sá þeir nú at þeir höfðu villt farit, ok

svá þat, at biskup var um riðinn, svá at þeir áttu ekki vaid á

lionum. Kendi þá hverr öðrum þat er þeir hufðu villxt; ok af

þessu sundrþykki dró þeim svá niikla úliamíngju til handa, at

þeir vunnust á, ok Sveinn drap þann manu er Örn hét, við þá

laug, sem þar er í íirðinum. lu'íkk Sveinn ok luuis förunautar

bæði skjóta liegnd ok makliga íirir þal, er hann vildi nauðúng

gera guðs manni. En biskup ok hans nienn fóru frjálsliga effcir

sínum vilja.

i) her J)rýtr fyrra bla^ib af 383 3. 2) stund, C
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Af Jón[ij bónda Loftss[yniJ.

23. Ilerra þorlákr Ijiskup kæröi marga hluti á Jón Lofls-

son í Odda, bíPÖi iim hórdóma ok rangan íjárafla, ok einkan-

liga þat, at iiann helt liagneiði systur hans heima hjá sér meðr

í'uilu þrái ok úhiýðni, at lii'andi lu'islVú simii. En þó at Jón

svaraði at nokkurn hóU um aðrar ákærsiur hislutps, þá vildi

hann þó til engrar sættar ganga at skilja viö Ragneiði. Kom
svá nm síðir, at biskup forboðaöi. Jón angraði mjök at þola

stríöu af biskupi, sakir metnaðar, ok þess annars, er margir

áttu iilan liUit at þeirra málum, ok einkanliga forsteinn son

hans, er I)jó í Gunnarsiiolti. Jíann eggjaði föður sinn meðr

nheyriligri heiuisku í liöful biskupi; en Jón ætlaði enn sem

fyrr biskup mcö kúgan klökkan atgera, lieldren vápn á hann at

bera; ok cinn tíma, þá er forlákr biskup fór í sýslu sína, ok

hann átti veginn í gegnum bæinn í Odda, Inigði Jón at hand-

taka biskup ok kúga, sem hann gjörði viö marga. ílann setti

menn tveim megin geila þeirra, sem hrir austan bæinn eru,

ok hugðu biskup þar mundu um fara, þvíat iiann rcið or Eyj-

uih neðan ok upp á UangárvöUu. Ok er þeir kómu iíh' eystri

Rangá, sýndist þeim í Odda sem þykka þoku legði or haíi

upp, svá at nær sá ekki. Endist hún þar til at bisknp ok hans

menn vóru or augsýn. Eii þeir, sem í forsáti vórn, hngöu at

biskup myndi aöra leiö farit hafa. Fylgdarmenn biskups sá

gjörla menn sitja tveim niegin geila, en því at þeir vissu eigi

hverju þat gegndi, fóru þeir ólu'æddir, þvíat liinir buöu þeim

engan ótta. Ok er Jón vissi þessa súia œilan brostna, reiö

hanntil búasinna í svig við biskup með sömu ætlan, ok nokk-

urir menn með honnm. Ilann vandræddist þó um firir vinuni

sínum, liversu hann skildi með liöndum liafa þau harðindi, sem
hann þóttist af bisku])i fá. I>orsteinn son lians var þá lijá

honum ok mælti: ^^ek mun ieysa þenna vanda, faðir, ok ráða

uf biskup þenna, er ódæmi gerir á mönnum". Jón svaraði : ^^fara

niáttu til móts við biskup, cf þer líkar, en annarrar úgiftu mun
þór auöit verða, en vinna iílr þorlák um nokkurn hlut; engum
mun þat ætiat vera utan mér einum, ef ek vil min til Ijá".

I>orsteinn kvaöst ekki því trúa, ok fór með nokkura menn,
ok kómu þeir á Völlu, þá er biskup var ifir borðum, ok er

þeir sá memi út ganga, spurðu þeir hvar biskup væri; þeim
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var' sagt at hanii væri ifir borði. forsteinn tók þá at heitast

mjök við bisknp, ef hann gengi út. I>eir sem til clyra höfðn

gengit kómu inn; þeir vórn spurðir, hverir mcnn væri koinnir.

þeir sögðu, at kominn væri þorsteinn Jónsson ok menn með

honum mjök vápnaðir, ok at forsteinn heitaðist mjök viö hann,

ef hann gengi nt. Sögð liöfðu bisknpi verit orð hans fyrri,

ok svör föður hans, svá ok öll tiiætlan Jóns. Heimamenn löttu

hiskup út at ganga, en hann, öruggr ok óskeifdr móti ótta

vándra manna, svarar: ,^ganga rnun ck til kirkju, sem ek eni

vanr, ekki mun þessi maðr gjöra mér til meins". Heimamenn

mæltu þá; ^Jierra! sitið inni ok sýngit á psaltara yðarn , ok

hættið yðr ekki undir vápn heljannannsins
,

þcss er einskis

svífst". Biskup svarar: ^^fara mun ek seni ek hefi ætlað , en

ef þessi maðr gjörir mér nokkut, má vera at ek þnrfa þá eigi

meira munar". Eptir þetta gekk hiskup út, ok er þorsteinn

leit hann, þá dvaldi hann ekki upp at reiða öxina; en þat er

eigi unnt at dæma henni, liann mátli henni eigi fram höggva,

ætlandi þat, at guðs kraptrheföi hann tálmat. í því leitbiskup

við honum, ok mælti ekki, ok gekk tii kirkju, sem hann hafði

ætlat. forsteinn fór at finna fööur sinn , ok sagði sína för

slíka sem verit hafði. Jón mælti: ,,cigi gekk þettafjarri miuni

ællan". Hann var þá spurðr
,

því hann bjó eigi fram öxinni.

Hann sagði stirðna handleggina, frá.því er biskup leit lil hans

ok tíl þess er hann kom í kirkjuna, svá hann mátti eigi fram

reiða öxina.

24. Jón Loftsson leggr þá eigi niðr upptekinn úþokka,

heldr kallar hann menn at sér, ok ællar þann dag, sem biskup

ríðr frá Fellsmúla til Leirubakka, at sitja lirir honum þar sem

nú heitir Vatshhð, ok setr menn hvorunicgin vatnsvegarins

hjá garðinum. Biskup hafði af Völlum riðit til Fellsmúla.

Kom þessi tilætian Jóns firir biskup ok hans menn, ok báðu

menn hann ríða aðra leið , at eigi bæri fundi þeirra saman.

En hann sjálfr \ar öruggr um úk, ok gjöröi aðra úlaf sér

örugga , ok hvárki óttaðist hann mannfjölda né vápnabúnat,

ok reið óskjálfandi til firirbúinna firirsátra. En ahsvaldandi

guð leiddi enn sem fyrr þoku ifir þann veg, sem hann fór ok

i) hér vanta í 3S2 hérumbil blöfe, og er þ-dh tekilf) cpíir C {1^79).
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l»ans menn, jjó sva, at þeir fötuðu vel veg siuu
,
sjúandi sína

umsálarmennj cn þeir Jón ok hans menn sá eigi biskup né

lians menn, ok eigi veg sinn, fyrr en biskup ok hans nienn

vóru komnir or augsýn. Beið hiskup þanu dag, sem haun

haföi æthit, ok var um nóttina í góöum fagnaöi. Um morgun-

inn veit Jón, at biskup muni ríða til Ytra-Skarðs, ætiar hann

þá enn firir honum at silja, eigi á veg, heldr við hæinn á

Skarði. Skipar nú svá lil, at frá Baðsgarði upp írá Klofa skal

geilar gjöra af mömium heim at kirkjugarðshliði ; skalJón þar

í standa, en biskup skal eigi til bæjar komast, utan bann ríði

þessar geilar, ok eigi í kirkjugarðinn , nema þar sem Jón er

flrir. Ok er morgin kemr, þá ferr þessi ætlan fram. En áðr

en biskiip ríðr af Leirv^bakka, þú vevðr hann víss þessavav til-

tekju Jóns. Ok er þeir kómu fram at l)að[s]garði, sjá menn
biskupstvcnnarskipanirmargmennisþess, [er] þeim erætlatímilU

at ríða, ok nema staðar. Biskup kom skjótl eplir, ok hað þá
ekki óttast, ,,þvíat til mín en eigi tii yðar er sjá leikr gjörr".

Hann riðr fyrstr fram í kvína, ok næst honum Ormr preslr

kapah'n hans, ok þar eptir liverr at öörum, til þess er biskup

kom at kirkjugarðshliði, þar sem Jón var firir, ok steig af haki.

Eigi var kostr í hliöit at ganga, því þat var fulít af mönnum.
Eigi var ok kostr í burt at snúa, þvíat fjölmenni þröngdi at

öllumegin. Ekki varð af kveðjuni. Biskup mælti: ,,hvárt

^*yggi' þú Jón! at banna mer kirkju?"— Jón svarar: ,,þat mun
undir yðr vera". Biskup mælti: ^^svá sýnist mer nú, sem þú
munir ráða vilja at sinni, en forvitnar mik, hví þú gjörir þetta."

Jónsvarar: ,,þér hafit baunat mér kirkju langan tínia, ok heitið

at bannfæra mik; firir því vilda ek at svá bæri okkra fundi

saman, at ek ætta meira undir mér en yðr". Biskup mælti:

iiSatt er þat, at ek hefi lýst forboðum ifir þér firir sannar sakir,

en frestaö firir því banns áfelh, at ek vonaöi þú mundir vizku

til hafa at ganga or þínu vandvœði; en cf þú gjörir þat eigi,

niáttu til víst ætla, at ek mun eigi fresta at banusetja þik, ok

ínundi betr at fyrr hefði verit". — ,,Veit ek", sagði Jón, ,,at

bann þitt er rétt, ok sökin nóg; mun ek þola þíu ummæh með
því móti, at fara í I>órsmörk, eðr í einhvern þann stað, er eigi

sekist alþýða af samneyti við mik, ok vera þar hjá konu þeirri,

sem þér vandlætiö um, þann tíma sem mér iíkar, ok ekki mun
bann yðvart skilja mik frá vandræöuni mínum, né nokkurs

T
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manns nauðúng, lil þess er guð andar því í brjóst mér, at

skiljast viljandi við þau. En hyggit svá yðvart efni, at ck ætla

svá til at haga, at þer veitið eigi fleiruni mönnum þetta eni-

bælti en mér'\ IJiskup varð viö þessi orð hljóör um stundar

sakir. En at lyktum mælti hann : ,^ek em búinn firir þctta

mál at þoia ailt þat, sem mér má í koma. Gjör hvíit er þú

vilt, þvíat ek em búinn at láta bannit cigi undan líöa, sakir

hugleysis firir hcitau þína". Jón svarar: ,,e{' þú ætlar svá at

gjöra sem þú talar, mun ek eigi hætta til ileiri funda okkarra \

En þó at Jón mælti slíkt, brá biskup sér með engu móti við.

En Ormr preslr, sá er næstr honum stóö, sá at Jón myndi

eigi mýkja reiði sim, ok þeir, sem áðr höföu verlt ills cggj-

andi, þeir mundu búnir til at l'ullgjöra þat scm heitið var;

hljóp hann fram íirir biskup ok mælti : ^,ek særi yðr minn herra!

firir nafn várs hcrra Jesu Christi, at eigi stcypi þér banni

ifir Jón ok systur yðar at þessu sinni, heklr bíði þér, ef at

sú stund mætti koma, er Jón dró í ván , ut hann mundi skilja

sik sjálfr frá hcnni, ok taki af yðr umbót. Uyggit at hcrra!

ef yðr þikkir mikil niöran gjör kirkjuimi at þessum biðstóli,

at meiri niöran er hcnni at missa ykkar beggja á einum degi,

því at Jón mun öruggr at láta þat statt, sem hann heitr góðu.

Lítið á, þó at þér leggit líkama yðarn í hættu firir guðs sakir,

at eigi bætist hinn léttari glæprinn, þó at hinn þýngri fari eptir,

ok betra er góðs at bíða með^ þolinmæði, en auka vandræði".

Biskup leit I fyrstu úbh'ðh'ga tií lians, en af því at margir

studdu hans erindi, mæltihann: ^^enn er scm fyrr, at Iþú) Jón

ætlar at ráða, þótt þú vilir verr, en ef ek vissa at dvölin kæmi

til góðs, mynda ek á hana hætta". Allir þcir sem við vóru

urðu því fegnir, at hann sagði ván, at hann myndi fresta

banninu, ok forðaðist bískup svá lífsháska. Eptir þat var Jón

spurðr, nær umbötun skildi fram koma, sú er hann hefði í ván

dregit, ef biskup frcstaöi banninn. Jón segir: ^jieita hlýtr

biskup biöslundinni, ef atgjörðalaust skal vera, en ek mun ráöa

verða framkvæmdinni". At lyktum vcrör sá cndir á þcssum

fundi, at bisknp hét at auka eigi stríðu viö Jón ura stundar

sakir, en Jón iét biskup ná kirkju, ok reið í brott. Eptir þat

liðu fáir mánaöir áðr Jón sagði Ragneiði sér afhenda, ok tóku

hór byijar síibara blat)i'& af 383.1.
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þau lausn ok skrift aí' biskupi ; ok nokkuru síðarr var Ragneiðr

Síft Austnianni þeim sem Arnþórr hét, ok kom frá þeim margt

líianna. En biskup skildi með þoim Jóni alla stund lífs síns,

þau skildi enga fundi eiga nc viörtal, uenia firir vitnum ok

í opinberum stöðum; varð aldri öðruvís en úblítt með þeim
l^iskupi ok Jóni, meðan þeir lifðu báðir ; en I>orsleinn son Jóns,

er vega vildi J>orlák biskup sem fyrr segir, varö hinn mesti úgiftu-

niaðr, svá at faðir hans ok braiðr höfðuþar af lauga skapraun.

2;). Jón Loftsson lét nokkuru síðarr en þessir atburðir

ííjörðust smíða kirkju ok klaustrhús firir norðan Læk, at Keld-

Um, ok aitlaði sjálfr í at ganga, en engir urðu menn til ráðnir.

En þann tíma er I>orhikr biskup lieyrði pata á þessu, spurði

hann, svá sem úvitandi, hvárt Jón œtlaði klausir at rcisa at

Keldum. Honum var sagt at þat væri satt. Ilann spurði enn:

i.hverjum ætlar hanu helgum manni at gefa klaustrit"? — þeir

í>em hjá honum vóru sögðu, at hann ætlaði at gefa klaustrit

Jóhanni baptista. Biskup mœlii: ,,þat eru mikil undr, cf hann

vill þiggja þat sem hefir þar saman borit, svá sem hann hefir

til aflat'*. Vurðu þessi orð eigi^ at lokleysu, þvíat þá er Jón

kom til Keldna, tók hann bráðliga sótt, ok er at honum tók

at draga lét hann leiða sik út í dyrr, ok er hann sá til kirkj-

unnar mæUi hann: ^\mv stendr þú kirkja míu! þú harmar mik,

en ek harma þik". f>ótlist hann þá sjá, at úvís var uppreist

hennar, ef hann kallaði frá\ Eptir dauða hans lét Sæmundr
sonr hans uni sína daga bæta fyrnd kirkjunnar ok húsanna.

En at honum liðnum skiftu synir hans kirkjunni ok húsunum

ofantekuum, scni sínum föðurarfi, ok kómu þá fram fyrrgreind

orð hins heilaga J>orIáks biskups.

26. Á bæ þeini sem í Yiðey heitir spiltu mýs kornum

ok ökrum, svá at varla mátti við búa. Ok er þorlákr biskup

gisti þar, báðu menn hann þar sem annarsstaðar fulltíngis í

sh'kum vandræðum. Hann vígði þá vatn ok stökkti ifir eyna,

utan uni eitt ues, þat firirbauð bann at erja; varð ok eigi at

músunum mein í eyjunni meðan því var haldit. Löngum tíma

síðarr örðu menn hlut af nesinu
;

hlupu þar þá mýs um alla

eyna ; var þar víða jörð hol ok full af músum.

27. i>oriákr biskup hafði löngum litla heilsu í sínum bisk-

oigi, etii ^ cigi Bc ---^ íivaUt), C (370).

20
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upsdómi. [Kom þat þar framj sem Páll postuli sagði, atkraptr-

inn algjörist af sjúklciltanum. INIjök opt let hami lækna sik af

sinni meinscmdj ok sýndi þatj at guð hefir læknara til þcss

setta, at þeir skildi með hans \ilja stundum mega stööva löng

óhægindi með skömmum sárleikum^. Ilann fastaöi \iö þurt

hvern föstudag, ef hann var hcill; en ef hann var sjúkr, þá

var hann svá linr ok hægr, at hann hergði á hvítum mat, hæöi

á imhrudögum ok föstudögum, ef hann var þess heðinn, ok gaf

þau dæmi eptir sik þeim mönnum, [er nú vilja slíka hluti

gjöra svá sem von er at hezt sæmi í guðs augliti-. |>orIákr

hiskup lá sjúkr þá er jöladagr var á föstudegi, ok hergði hann

slátri þann dag , var hann þö alI-máttUtiii, cn þó vildi hann

sýna til eptirdæmis, hversu þá cr enn bezt gjört. I>orIák hiskup

dreymdi marga merkiliga drauma, hæöi um sik ok aöra, en

fáir eru eptir hafðir. Hann drcymdi á alþíngi þann draum,

er menn hafa í rainnum eptir-* : hann þóttist ganga frá kirkju

þar á þmginu heim til húöar sinnar, ok hafa höfut hins sæla

Martini hiskups í faðmi sér, ok eftir þat vaknaði hann. En

þann draum réð prestr sá, er Páll hét, vitr maðr; hann sagði

svá, at þar mundi hann sjálfr hera heilags biskups höfut, hvar

sem hann faíri, nú er ok hægt eptir at sjá þann dram. for-

lákr biskup lét opt skemta bæði sögum ok kvæðum, kveðandi

ok hörpuslætti. llann hendi ok mikit gaman at öliu tali því,

er hyggiligt var, ok hann sá at til nokkurrar nytscmdar kom,

varð hann af slíku ástsæll af öllum þeim er hjá vóru.

28. þá er J^orlákr biskup hafði xv vetr at stóii setið í

Skálaholti með biskups tign í hjörtum hlóma góðrar atferðar,

elskaör af guði ok góðum mönnum, mjök mæddr af mótgjörö-

um manna ok þar meö af margfaldri vanheilsu
, þá lýsti hann

því leyniliga firir nokkrum sínum trúnaöarmönnum , at hann

mundi viija uppgefa þann hiskupsdóm , ok sagöi þá þurfa at

fá styrkvara eyk undir þat ok sem hann hafði áör viö gengit.

En haun vildi sjálfr víkja aptr í kanokasetr silt með lítilæti,

ok þjóna þar guöi ok heigum mönnum, meðan hann lifði. En
allsvaldandi guð , cr hann hafði upp liafit á hinu hæstu palla

kennimannligrar lignar, sá þá, at honum mátti þó endast til

háleitrar umbunar, þótt eigi** mínkaöist lians tign í manna

frá [ V. í 383 3, 2} [ cr sjúkir kunna ver^a, 383 a.

3) hér byrjar aptr 219. 4) hér endar 3833.
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í^iiéíliti, ok lel haiiu þat af því [eigi] frani ganga, heldr sáhann

l»onum þann viðrhimíng 111 handa luóti sínu andláti, seni

hverr vitr maðr myndi kjósa sér ok sínum ástmönnum.

þorlákr hiskup fór þann fjóröúng síðast ifir j er honum
^'ar nálægastr, ok tók í Horgarfiröi þá sólt, er hann* leiddi til

Sí'íifar. Hann kom hcim til stóls síns með lillum mætti, ok
^'^

í rekkju iij mánuöi ok haföi jafnan mæöusama sótt, en

íildri harða verki, ok mátti hann allra hluta svá geyma, sem

þá er hann var hciil maðr, þat er mest lá við, bæði honum

öðrum. l^á var kominn ai \isl í Skálaholt Gixurr llalls-

son, er hæði var vitr ok góðgjarn. Ilann kom oft at finna

l>iskup í hans vaumœttl, ok styrkli hann í niörgum fagrligum

dæmisögum, fróðligum ok fáheyrðum, frá helgum mönnum eðr

öðrum góðum mönnum, þeini er bezt höfðu borit sín meinlæti

1 niannraunum. Margir kómu þá ok \inir hans ok frændr, at

íinna liann ok þiggja af honum heil ráð , en sýna á honum
fasta ást meö fulluni alhuga. Páll syslurson hans kom til hans

í sóttinni, ok sýndi enn sem fyrr, at hann var honum ást-

í^ainastr allra sinna göfugra frænda. En er mjök tók at líða

at l>orláki hískupi, þá sendi hann eptú' l>orvaldi, syni Gixurar

Hallssonar, er mannvit ok minni hafði í nægsta lagi, ok jafnan

þótti vel til failinn at hafa ætlan eðr orskurði á um þat er

í^iklu varöaöi. Ok cr hann kom
, þá Ijáöi biskupinn firir

iionum fjárhagi staöarins, þá er höfðu verit þá er hann kom
l^il, ok hversu þá var komit, er hann ætlaði ser eigi lcngr fjár-

forráð. Hann taldi ok upp firir honum greinilega fjártillög

þíiu, sem hann haföi haft viö frændr sína, síöan hann kom lil

siaðarins forráða , ok hversu haun haföi þeim til þrifnaöar

*^omit, hvat sem at sök hafði. Ok er þeir sá þat, at staðrinn

ííaföi mjök hægzi til forráða ok auðgazt at fé, eu þeim var

^örgum féfátt er honum vóru nánir at iVændsemi, þá gæddi

l^ann enn, mcö ráöi I>orva]ds ok annarra vina sinna, frændr

'^ina meö ijártillögum. Hann lýsti því, at hann vlldi klæönat

- fiinn gefa kennimönnum, en þann er fcnicstr \ar gaf hann

^ískupi þeim sem eptir sik kæmi, ok vildi hann þat eigi

íikveðum leiða, hverr sá myndi vera. Annan klæðnat allan gaf

hann prestum ok öðrum klerkum , en fátækum mönnum þann

20^
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er feminnstr var, þvíat hann let þá aldrei hjk sitja, þá er

hann skifti gjöfum meö \inum símim ; var houom ok þú yndi at

þvíj hve mörg hundrut liann hafði gefit á hverjum misserum,

en mörgum skippundum mat. Brandi biskupi at Ilólum gaf

hann fíngrgull ; en þat fíngrgull, sem sjálfr hann hafðiborit dag-

Hga sér á hendi, gaf hann Páli systursyni sínum, er biskup varð

næstr eplir hann, ok var þat vígt, ok virðu þat margir vera

firirspá hans tignar, þeirrar sem eftir kom. En sú auðna var

á þvíþegar, sem núundrast engi, at hverr^ þóttist nokkut gott

af liljóta, er þær minjar hafðij er hann hafði átt. I^orlákr

biskup ræddi greinihga öll leyndarmál firir J^orvaldi, áðr

þeir skildust, þau er honum máttu nauðsynUg þikkja, sum til

leyndar, cn sum til uppburðar eptir sinn dag.

29. Sjö nóttum firir andlát sitt kallaði biskup saman

lærða menn, ok lét olea sik, ok áðr hann væri smurðr mælti

hann mjök langt örindi, en þó var honum málit þúngt ok erf-

itt: ^^ek lá fyrr í rekkju", sagði hann
,

^^með litlum mætti,

ok var ek þá oleaðr í þeirri sótt, ok er þar var komit söng-

inum, sem nú er, þá mælta ek svá firir, at allir þeir menn,

sem í mínum stórmæJum væri, skildi frjálsir vera minna um-
mæla, ef mik tæki frá; ætlaða ek þeira þat til líknar en mér

eigi^ til áfallsdóms sjálfum. En mér var þat svá iaunat, at

þeir, sem eigi vildu færa áleiðis firir mér, sögðu þá sjá mega,

hvárt ek þóttumst oíVari verit hafa í mínum ummælum, er ek

vildi þá öllum Una eftir mitt h'llát. En ek mun nú raun til

gera, hvárt heldr hefir verit. Skolu þér nú þau mín ummæli

heyra ok frá bera, at ek vil at öll ummæli niín sé hin sömu

ok stríðmæh, nema þeir sættist við þá menn, sem ek hefir til

fengit mín mál at leysa, ok lofa ek enga laustn aðra en þá,

sem ek hefir áðr til lagt, ella bíði þeir þess biskups er eftir

mik kemr til". En er hann haföi þetta mælt, þáhvíldist hann

fyrsl, ok síðan talaði hann lil þcirra manna, er við vóru staddir:

^^ek vil biðja yðr'\ sagöi hann, ^^at þér firirUUið mér þat, er

ek hefir svá gört, at yðr hefir ei vel þótt". Allir svöruöu þeir

er við vóru, at engis mætli þeir hann kunna, en vildo þó

gjarnsamliga veita honum þat er hann beiddi. fá mælti Gizorr

Hallsson firir allra þeirra iiönd, sá er at öllu var bezt til fall-

i) þanD. 219; hann, 379. 2) hOr byrjar aptr 382.
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inn: ^^vær biðjum yðr, herral at þér firirgeíit oss þat er vær

höfiim mismælt eða misgört við yðr, er vær erum hræddir

uin, at bæði sé margt ok stórt". Enn sæU þorlákr biskup

jultaði því bh'ðhga. J>á mælli Gizorr annat sinn þat eyrendi,

í^t nú má auösýnt vera at heilagr andi hefir mœlt með honum

:

uþess biðjum vaír yðr, herra", sagði hann, ^^þó at þér skihst

Qú sýniliga við oss at hlamhgri samvist: verit oss andligr faðir

•^k árnandi miskunnar við ahuáttugan guð, þvíat vær triiuni

því, at þér munut eigi minna hafa vald í andligu hQ meðr

guði, en nú hafi þér'\ En hann þagði þá og svaraði engu,

ok er nú auðsýnt hvi hann gjörði svá, þvíat nú veitir hann

öhum þat, sem hann var þá beðinn, en vildi þó eigi bert gera

firir h'tilætis sakir, at hanu samþyktist við at hann myndi til

þess færr vera. Gjörði hann þetta at eftirdæmi guðs sonar,

er hann samþykti þat sumt þegjandi, sem satt var, eftir því

sem helgir menn segja. En er þeir höfðu þetta mælt, þá
fékk þeim svá mikils, er við vóru staddir, at fáir máttu vatnl

halda. En er herra biskup [sá þat'
, þá mælti hann: ,,látið

yðr þat eigi mikils fá, þó at skiU várar samvistur. Ek hefir

verit aUa götu lítiU skörúngr, ok til htils færr, ef ei hefði

aðrir menn mik studdan; því er yðr eigi skaði at mér, fer ek

ok eftir mínum forlögum ; en sá mun koma cftir mik, er mikiU

skörúngr mun. Yii ek ok yðr í því hugga, at ek væntir, at guð

mun mik eigi helvítismann dæma". Síðan minntist hann tU

allra kennimanna, ok þeirra annarra, sem hja honum vóru,

ok gaf þeini öUum blezan sína. Eftir þat var hann oleaðr til

lykta, eu síðan vildi liann ckki tala^ nema þat, er honum þótti

inest nauðsyn á, en jafnan þá er hann mátti þá hrærðust

varrarnar til bænahaldsius meðan hann lifði.

30. I>á er vij nætr vóru liðnar, frá því er hiun sœU I>or-

lákr biskup var oleaðr, þá beiddist hann snemma þess dags

klæðaskiptis
; þá gekk at honum Ormr prestr Eyjólfsson, kapa-

lín hans, ok mælti; ,,oss þykkir ábyrgð í at hræra yðr, herra!

svá mjök, með svá Utlum mætti sem þér erut". — ,,Vel mun
þat endast", segir hann. Var svá gjört sem hann beiddi, ok

endist þat vel , sem hann hafði sagt. Eigi sá menn at svá

slórum tæki af niætti hans [þann dag] sem var reyndar, af því

1) frá [ hafibi um stiind þagat, 379.

2) hér vantar 2 blöí) í 382, og er þaí) fyllt eptir C (379).



al þá béll hann enn öllum hátluin sfnum góðum hinum söm-

um, sem þangaí til höfðu veril, þótt magnit væri Htið, þá var

hugari'arit þó staðíast sem áðr. En er nokkut kveldaði þami

dag, þá tók mjök at honum at h'ða; ok er aptánsöng var lokit,

þá þótti síga á hann úmegin nokkut, ok er hann hófupp augun

þá mælti hann
: ,
Jivert fóru þér forkell nú" ?— Yirði Gixorr Ilalls-

son svá, at því sýndist I>orkeIl biskup[ij við andlút sitt, at hann

hafði berligast spandarT Iiann frá vándu. En er [>or!ákr biskup

var at andláli kominn, þá beiddist hann at drekka, ok er hann

vildi til víkjast, þá hné hann at ha^gindunum ok sofnaöi sæt-

liga lil guös, ok vcitti guð honum þá dýrð, at hann skildi*

þyrsta við sitt andlát seni sjálfan guðs son , ok skildi hvárkis

þorsti fyrr stöövast e^n í andligu líli, því er guðs synir* eru

jafnan þyrstir lil. Auðsýniligt lét guð þat vera í andláti hius

sæla forláks bisknps, at hann endi þat þá, er hann sagði firir

rnunn Davíðs, at dýrðUgr myndi vera í guðs auglilL dauði heil-

agra manna hans; ok þó at þat væri þá enu leynt firir mönn-

um, at þau efni væri um ráð |biskups], sem nú er[u] vituð,

þá þótti engum manni eftírþvíhjá honum at vera, sem öðrum

mönnum önduðum, heldr þótti flestum belra bjá hans líki at

vera en hjá öðrum mönnum hföndum^. |>eir hlutir urðu eftir

andlál Jjorláks biskups, er þeim mönnum juHti mikils nm vert

er \ið vóru staddir ok sá, en því sögðu þeir fám mönuum frá

í fyrsln, al þeir væntu, at guð myndi jþat] enn framarr birla,

er þá sýndisd. Sá var einn hlutr, at lilr hans var miklu bjart-

ari ok þekkiligri en annarra andaðra manna. Sá varannarr, at

svá vóru sjáldrin bjöil í augum hans langa stund eftir andlát

hans, sem lifandi manna, þess sem skygn er. Sá var hinn

þriði hlutr, at sár vóru mörg fallin á hörundi hans, bæði smá

ok stór, en öll vóru þau gróin er tll var leilað , ok þótli þá

þegar mikils um vert þeim er vissu, en nú nndrast engi þótt

svá hafi orðit. I>á var dúkr breiddr ifir andlit honnm, ok er

Gizorr kom til, mælti hann: ,Játi oss sjá föður várn 1". Yar

þá af tekinn dúkrinn. En er hann sá í andlit hans, þótti hon-

um því mcira um vert, hverja þckkt er bauö, scin hann kunni

gjörst sjá. Eptir þat var búit um líkama forláks biskups vand-

1) þann. 219 (réttara), sbr. bls. 112; vinir .379. 204.

2) lifandis, 219.
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íígíi, ols sltorit Jíár hans, ok luifa meun af þeim helgum dóm
míkla fró. Uami andaðist fimta dag viku, heldr síð dags, [einni

nátt firir* atfangs dag jóla. J>á var hann sextngr at aldri, ok

haföi XV vetr biskup verit. þá var liðit frá híngatburði várs

herra Jesu Christi [þúshundrat, hundrat níutigir ok þrjú ár^,

eptir töUi Dionisi.

31. Um morguniun eftir var lík |>orhiks biskups borit

lil kirkju, ok stóð upp[i] í sönghúsi ij'* nætr at bíða graftrar,

<in annan dag jóla var hann í jörö lagðr; var þar við staddr

Wil djákn, frændi hans, er biskup varö eftir banu, ok allir

lairðir menn, er í nánd vóru
;
þar kom þá ok lík þess fátæks

manns, er biskup hafði tekitaf válaði**, ok veitt til dauðadags;

sá hafði líkþrár verit , ok vildi guð þá sýna þar þat mildiverk,

sem eitt var af mörgum þeim er hann gjöröi firir guðs sakir

í sinu h'fi, En áðr menn gengi fra greftri hins sæla þorláks

biskups, þá mælti Gizorr Hallsson langt erendi ok fagrt um
þau tíðindi, er þar höfðu gjörzt, eptir því sem siðr er til ifir

tiginna manna greftri, ok vil ek geta nokkura orða hans, segir

[sá er söguua setti^, þeirra er [hann talaði ok^ mér ganga

sízt or minni. Ilann tjáði þat fyrst firir þeim, hverr nytjamaðr

hann hafði verit staðnum ok öllu landsfólkinu, [cptir þat mælti

hann svá: — ^^'^Ek hefir hér verit nokkurum sinnum staddr, þá

er þau tíðendi hafa görzt, er þessum eru h'k. Fimm biskupar

hafa hér verit niör settir at mér hjáveranda: fyrst þorlákr biskup

lUmólfsson
, þá KetiII biskup , en síðan Magnús biskup ; eftir

þat Klængr biskup, en nú I>orIákr biskup. Ek hefir ok talat

hér nokknr orð
, þá þessir atburðir hafa gjörzt, sem siðvenja

er til í öðrum löndum ifir tiginna manna greftri. En mála-

efni iiafa verit jafnan stórliga góð ,
því at þeir hafa allir verit

hinir mestu merkismenn í sínum biskupsdómi** ; ok er golt á

þat at minnast, at várri grein ok at sögn várra foreldra, um
þá biskupa er hér bafa verit firir vára daga, ok á várum dög-

um, at sá þikkir hverjum beztr, sem kunnastr er. En svá

frá [ b. V. 219. frá [ 1193 ár, 379. s) 219; iij, 370.

4) Yolæ^i, 379. a) Jjann. 205. 219; frá [ sög:umeistarinn, 379.

6) frá [ b. Y. 219. t) hér byrjar aptr 382.

b) frá [ þá veik hanii nokkuruin orí)um til sœniilar þeim biskupum,

er at stóU höflu seti^ í Skálaholti á^r "Þorlákr vitri biskup. Eptir þat

íntelti hann SYá: gott er, o. s. frv., C.



lilSJvUVA .SÖGUR.

dýrðligír menn sem þeir hafa verit allir, þá er þat þó eitt sér,

hversu J>orlákr licfirsik lil búilbiskupslignar langt frá þvi sem

allir aðrir. Ilann varðveitli sik í hreinhTi alla æfi, ok sýndist

hann allan sinn aldr lastvarhga hfa, nieð lítiiæti ok allsháttar

ráðvendi. ílann vav vígðr þegar á barnsaldri binum smærrum

vígslum liverja eftir aðra, þar til at liann var prestr sem fyrst

þótti mega firir aldrs sakir. En, er hann var prestr, þá gafst

hann almáUkuni guði undir reglu hald , ok var hann þá vígðr

til kanoka, eftir þat tii príors, en síðan til áhóta. Nú má sjá

hversu virzt hefir ifirboöunimi ok hinum vitrustum mönnum,

þeim er bezta forsjá kunnu, at vígja hann ölhim vígsliun þeim

er tii lágu, þvíat svá varðveitti hann vel hvern vígslupallinn,

at engi þóUi annarr Ul, en- auka hans vígslur íb meöan þær

vóru til. JEn vær væntum þó meðr guðs miskunu, at nú skili

hans tign mest hafa aukizt, sem hann er frá oss kallaðr Ul

eilífrar sœlu ok dýrðar meðr guði. En svá kunnir scm oss eru

margir hans góðir siðir, þá megum vær Iregliga at oss geta,

at gera eftir þvi sem boöit er, at vér skilim á engis manns

ráð glöggva dóma leggja; en svá mikit traust höfum vér á

hans verðleikum, at ek uggi , at fáir muni vánarmenn vera, ef

hann er ei fullsæil, svá sem vér vitum luuin ólíkastan verit

hafa öllum mönnum öðrum í sínu góðlííi". — jMörg orð önnur

vitrlig talaði Gizorr í sínu máli, en cngi þau, at meir hafi sýnt

hans speki ok réltsýni, en þcssi sem nú vóru sögð , ok raun

er á vorðin.

[Mörg tíðendi vurðu á þeim XV vetrum , er porlákr var

biskup í SkálhoUi, í andláti ríkra manna: þá andaðist Erlíngr

jarl, ok iVlagnús konúngr, son hans; Yaldimarr konúngr, Hein-

rekr Englandskonúngr , Eiríkr jarl
,
Eysteinn erkibiskup. l>á

var ok orrosta á íluvöllum. þessir dó íslenzkir menn : Björn

ábóU frá f>verá, Kári ábóti, Ögmundr ábóti, IJalIr ábóU' ok

s) Valdiman* konúngr anda^ist 1182, Erlíngr jarl föU 1179, Magnús

konúngr 1184, Eystcinn orkibiskup dó 1108, Eiríkv Orkneyíngajarl Sigurl^-

arson 1190, Heinrekr konúngr ij. 1189. — lijörn Gilsson, })rií)i ábóti á

^verá, anda^ist 1181, Kári RunóUsson fjór^i ábóti á Jíngeyriim 1187,

Ögmundr Kálfsson fyrsU ábóU á HelgafcUi drukna^bi 1188 (1184 var klaustr

seU at HelgafcUi), HaUr Ilrafnsson fjórbi ábóíi á ]þverá dó 1190 (sjá

íslenzka Annála og ábótatal í Stokkhólmsbók).
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niargir aðrir kenniiuenn ok viröíngamenn, bæöi lier ú ianUi ok

unnarstaöar.

Af sút manna ok hrygð.

S2. Slaörinn í- Skálholti drúpti mjök eftir tVáíall hins

sa'la þorláks bisknps, ok var þá hi^göarefni mikil, hversu til

^Ðkist. Var einn ])iskupinn á laudinu ok mjOk gamail, þó at

hann væri skOrúngr mikill. líu þá lók at heljast ófriðr íh'ir

^oröan iand'. IMargameim tregaði mjök audlát J>oriáks biskups,

þvíat þat hugöu- tlestir, at hann myndi meirr fráskildr mömumum,
en nú reynist. Málti ok várk\inn á því kalla, at þat kæmi

mjök á úvart, sem aldri hal'öi fyrr vorðit, at upp kæmi helgi

ok jarteinir uokkurs manns á Isiandi, nema þessa dýröarniauns

l>oriáks biskups. En þó varö þat bíða ákveðinnar stundar,

þeirrar sem guö droltinn hafði nrirliugat , nær verða skiidi.

Margir menn vóru huggaðir á þeim tíma sem á millim varð

andiáts l>oriáks hiskups ok uppkvámu helgi hans , í draumum
þekkihgum ok íh-irhoöan fagrligri; en duidust menn þó við,

hvat eftir myndi koma
,

þartii at guð lét þat enn berara verða

með þvíiíkum æíhitýrum, sem nú skai segja:

Af draumnm ok birt[íngnm].

33. Sá atburðr varð lyrstr í héraði því er Yatsdair heitir,

at bónda einn skiigóðau ok réttorðan dreymdi , at hann þótt-

isl út ganga, ok sjá einn mann sunnan komiun um heiði.

Hann þóttist spyrja, hversu þoriákr hiskup mætti, en sá svar-

aði: ^^eigi lieitir hann nú I>oriákr; hann heitir nú Ráðvaidr

með guöi". Síðan vaknaði liann, ok sagöi Karli ábóta draum

sinn, eu liann réð svá, al I>orhikr hiskup myndi audaör vera,

ok hafa dýrð öölazt meðr allsvaidanda guði. Varð þessi íirir-

hurör á jóium
,
þegar eftir andiát l^oriáks biskups

, þá er eigi

Iiöföu enn spurzt þagat tíðendin-*.

~
rr-rrr^ :

frá [ V. í C. 2) wg^u, C.

3) JjítUi eptir untllát liins .sœla Jjorláks biskups var einn cinsetuniatir,

sá er íhugalbi opt fyrir sór líf ok verbleika J»orláks biskups, hvers háttar

vera niyndi; en opt í svcfni þóttist hann hcyra hinincska rödd, svo mæl-

íi-ndi: (^cf l)cr girnist hclgir at vera, þá líkist þcr á góí)a siíiu hinum sœla

ÍÞorláki biskupi ; ok cinkanUga af góí)um si^um hafa hann mest spanit til

samvistu vi^ ahnáttkan gxit ij mannkostir: skirlifi ok sönn ást vi^ gub ok

mcnn". Eptir þat vakua^bi hann ok sagíii vitranena, b. v. C (379).

r
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Gizor Hallsson dreymdi nierkiligan draum litlu eftir andiát

þorláks biskups: hann þóltist út ganga, ok sjáþorlák biskup sitja

ákirkjunni íSkálhoIti í hiskupsskrúöa sínum, ok hleza þaðan lolkit,

ok þýddi hann sjálfr svá þann draum, at blezaðr þorlákr biskup

myndi enn vera framvegs iíirmaðr sinnar kristnij ok þeirrar kirkju,

sem hann hafði áðr at sctið, ok halda hendi iíir fólki sínu.

Margra vitra manna orð vóru á því, at annathvárt myndi

lieigi þorláks biskups upp koma, ella mundi þess engum aiiðit

verða hér á íslandi. Svá mælti ok Eiríkr erkibiskup í bréíl

því, er hann sendi Páh hiskupi: ^.Göfagligan bróður várn þor-

lák biskup, sem nú er andaðr, er gott á at minnast, livern vær

tnuim helgan verit liafa í s/nu iííi, ok dýrðiigan eftir lífit".

Titran þorláks bisknps.

34. Fjórum vctrum eftir sigrsamUga framför af þessum

heimi hins sæla forláks biskups, dreymdi prest þami er f>or-

valdr hét, [ílrir norðan land*. þat var á jólum, hina næstu nótt

íirir Thomas dag erkihiskups. llonum þótti at sér koma maðr

einn, virðuligr í iíirbragði, í kennimanniigum in'mmgi. Prestr-

inn spurði, hverr honum hirtist. Ilann sagðist vera þorlákr

biskup, ok sagði prestinum nær veðrátta*-' myndi batna, af því

at vetr var harðr, ok teygði hann svá til, at eftir myndi þat

[ganga] er meira lá við, er hann sagði þat fyrst, er presti

var sjálfum mest um hugat, ok reyndi hann þat eftir hans

lirirsögn verða. J>á mælti hann , at hann hugleiddi ok annat,

þat er firir hann har, ok bæri sem íirir Hesta vitra menn

þat er liann sagði honum. ,,Ek vil þat ráð til gefa", sagði

•hann, ,^at menn leiti til gral'trar míns at sumri, ok sé líkami

minn or jörðu tekimi, cf nokkur þildíja heilagleiks nierki á

vera. En menn gjöra sem sýnist um áheit eðr dagahald".

Hann hvarf frá honum at sýn, þú liann hafði þetta mælt, er

honum þótti nauðsynligast ; en prestr fór til fundar við Brand

hiskup, ok sagði honum þessa vitran, ok bauð [at sverja*-* , at

hann laug ekki orö l'rá. Ormr prestr, cr verit liafði kapalín

hins sæla I>orIáks biskups, var þá á vist með Brandi biskupi,

ok var við þessa frásögn. Kom honum ekki á óvart þessi at-

1) frá [ í sýslu Brands biskiips, 379.

2) hér Tanta 2 Wöí) í 382, og er þaí) sett eptir C (379). a) frá [ b. v. 210.
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l^urðr, af því at liann var honuni kunnastr, ok beið hann af

því sem laöaðsmaðr hans jarteina.

35. Hit sama vúr eflir, er vitran forvalds prests var á

jóUmi, bar s>n merkiiega firir bónda einn réllorðan, er Sveinn

bét. Hann gekk út skírdagsnótt, ok sá í Skálaholti Ijós mikit

iirir kirkjunni, ok svá, at trautt mátti sjá kirkjuna fírir Ijósinu,

þar sem var leiði liins sæla þorláks biskups. Svá hafa vitrir

nienn virt, al íirlr því mun sú sýn verit hafa, at sú er nú mest

nvjúng í staðnum í Skálaholti, er gjörðist af l)jartleik jarteina

líins síula jíoríáks l)iskups. ()á cr vitran I>orvakls prests var

sögð um Norölendíngaijórðúng, ok svá bvar sem bún var sögð,

þá urðn menn fegnir þessari frásögn, ok hétu þá þegar margir

mcnn á binn sæia J>orlák biskup í sínum nauðsynjum, og þótli

vel við verða , en okki varð þat þá enn í leyfi tekit af biskup-

inum. Hit sama sumar sendi Brandr biskup Orm prest með
öðrumklerkum sínum til alþíngis, ok lét þar bréf sín fram bera

firir Pál biskup ok aðra bprða menn, ok var þar á vitnisburðr

þeirra bluta, seni nú vóru sagðir. En í þeirri för þraut hest

Orms, svá at bann mátti eigi ganga, ok var bann þá farlami.

llann hél þá á binn sæla þorlák biskup, al hann mætti komast

leiðar sinnar; þá spratt luistrinn upp, ok fór síðan fuUum dag-

leiöum seni bann vildi tii þess á þíng kom.

Páll biskup bar þetta stórmæli um beilagleik þorláks bisk-

ups ok jarteinagjörð ftrir bina vitrustu menn á þínginu, ok

bafði þar at margar stefnur. Slaðfestist þat um þessi* fagn-

aðartíðindi af öllum beztum mönnum eftir [bréfum ok - orðsendíng

Hrands bisknps, at Páll biskup kvað þat upp í lögréttu Pétrs-

messudag, at öllum mönmmi skildu vera leyfð áheit við hinn

sæla þorlák biskup ; skildi menu bonum ok tíðir sýngja andláts-

dag hans. Pétrsmessudag var þorlákr til biskups kosinn, ok

þá vóru leyfð áheil \iö bann, ok þann dag var [lögleiddr messu-

dagr hans'* á næsta sumrí eftir þetta þíng,

36. Til merkis um þat, at eigi þótti guöi oflekjur'* í því,

at Páll biskup lofaði áheit til hins sæla þorláks biskups, ok at

sýngja honnm tíðir messudag hans, þá urðu þessar merkiligar

jarteiuir þegar á sama þíngi^*

:

i) þessor, 219. 2) frá [ h. v. 219.

3) frá [ var leiddr messiid. hans í lögliald, 219.

4) þann. 219; aftckjur, 379. 5) þ. c. 1198.
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Maðr liétTjöiii, liaim tók liaudarmein inikit, gjörði heiidrnar

stirðar af þrota, svá at náliga raátti liann engan ííngr rétta,

ok lék þat mein við xv vetr. Uann liét á hinn sæla I>orlák

líiskiip til heilsubótar sér, ok sofnaöi eftir; en er hann vakn-

aði ok vihli þvá sér, þá vóru heudr liaus heikir orðnar, ok

öýudi hann þær ullum mönnum. Var þá súnginn Te deum; en

þeg-ar þessi jartein var [lýst ok* aikunnug orðin, þáhéthverrat

öðrum á hinn sæla f>or!ák hiskup sér til lieilsubótar.

Sá var annarr- atburðr á því sama þíngi, at Jón ábóti or

Yeri tók kverkamein mikit ok þrútnuðu upp kverkrnar ákafliga.

Mátti hann engu l)ergja ok náliga ekki mæla, svá at heyra mætti.

J>á hét hann á hinn heilaga forlák biskup tii heilsu sér, ok

sofnaði síðan cftir, en vaknaði alheiU. Varö þessi atburðr

alkunnr Páli biskupi.

I>riði atburör varð sá, at mikilsháttar maðr, er Guömundr

gríss hét, mágr Páls biskups, [ok föðurfaðir Árna biskups'*, tók

raeín mikít, ok var hann bæði máttlítill ok matlauss, ok þótti

hann mörgum mönnum mjök framkominn. Ilann hét á

þorlák biskup, vin sinn, at hann árnaði honum slíkrar heilsu

af guði, sem liann sæi houum bezt gegna. En er hann hafði

heit sitt fest, þá batnaði honum dag fra degi, ok varð svá frarat

alheiU, sem kerti þat var brunnit í Skálaholti, er hann hai'öi

þangat heiíið. Sagöi hann sjálfr þessa jarlein Páli biskupi.
r

1 hiuum fjórða stað \arö sá alburðr, at maör sá austfirzkr

er Sigvatr hét, ííittstórr maðr: hann tók augnaverk svá sterkan

ok strangan ok váfeinigan, at ván þótti at út mundi sprínga

augun, ef eigi vildi skjótt létta verknuni. Hann hét á hinu sæla

J>orlák biskup, ok höfgaöi honum eptir heitiö ; en er hann

vaknaöi, þá var allr verkrimi or augunum, en báöir vóru hvarm-

arnir þrútnir mjök ok rauðir, til vitnis þess verkjar, er í aug-

unum hafði verit.

Sá var hinn fimmti atburðr á þínginu, at sá maðr erUnas

hét tók sótt óhægliga, svá at hann blés allan ok fylgdi æsiligr

verkr'*, svá at hann mátti varla standast. Ilann hét síðan raeð

viörkenníngu á hinn sæla I>orlák biskup, ok með honura hinn

sæla Vitum svein. Jíiskup madti við hann: ^^eigi nýtr þú þíu

at því, þótt þú verðir heill, heldr þess, er nú er miskunartíð

O frá t b. V. 219. 2) b. v. 219; sl. 379. s) ivk [ v. í 219.

4) hér vanta á a!t gízka 12 blöí) í 219.
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^uðs iíir koniin í lieilsugjöl'um við mcnnina". llann vaknaði

uáliga alheill, lofandi guð ok hinn sæla I>orlák hiskup.

Norðienzkr maðr lók hættiliga sótt á því sama þíngi. llann

tók fast, svá at hann misti þegar vitsins ok nrðu aðrir' hans

at gæia ok vinna honum sem harni. En er þeir heyrðu jar-

teinir [>orláks hiskups, þá hétu þeir á hann firir þessum manni

af öllum hug. En sem þat heit var fest, þá tók hann fuUa

heilsu, ok lofaði hann guð ok hinn sæla forlák hiskup. Var

þessi hin vjta jartein.

Sá var hinn- vij. atburðr enn á þínginu, at einn dýrðligr

prestr, sá er þórðr hét, tók sótt hættliga viö þínglaustnir sjálfar,

ok vóru menn hræddir um, þvíat mikit var í haíttu ok ábyrgð

landsbygðinni , ef hann léti af herast. llét hann síðan á hinn

sæla þorlák biskup sér til lieilsubótar , en honum hægðist svá

fljótt sinn vanmáttr, at hann varð færr af þíngi, seni aðrir

menn, ok litlu síðarr alheiU. Lofaði hann guð firir sína heilsu-

bót ok hinn sæla þorlák hiskup.

Ilinn átti hlutr gjörðist sá á þessu þíngi, at einn norðlenzkr

maðr týndi góðum fjötri; var hans leitað vandliga ok fannst

eigi. Sem honum þótti örvíent fundarins, þá hét hann á sælan

f>orlák biskup, at íinnast skildi fjöturinn, ok faunst þegar, þar

sem oftast höfðu þeir leitað, ok færði hann heit sitt Páli bisk-

upi meðr guðs loíi ok sæls þorláks biskups.

Sá var níundi atburðr, at Árni hét einn mikilsháttar maðr,

er mein hafði mikit innan rifja ok hœttligt. Ilann hét á l>or-

lák biskup, ok bættist honum þegar.

Capitulum.

37. [þær jarteinir, sem nú skal segja þessu næst, urðu

upp frá alþíngi ok franian til upptökudags hins heilaga I^orláks

biskups, vart á þrimr vikum, ok því má sjá, hversu guð hefir

fljótt ok dásamliga viljat birta hans heilagleik firir mönnum^

:

Sá athurðr varð fystr eftir þíngit, at Ormr breiðbœlíngr,

systurson hins sæla J>orláks biskups, bróðir Páls biskups, tók

bað í Skálholti, ok hafði þat í hug sér, at hann myndi enn

ástsamligar elska sinn frænda með ákalli ok dýrkan hans heil-

liór byrjar aptr 382. a) frá [ v. i C. Áril 1198 var alþíng

aett 25. Juni, liefir þa^ því IM ár vart siíiVit nenia viku.
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agleiks, et' híuiii ba;n á sjálfuni sör noKkur nicrki. En í [)\í

skeindi hann liönd sína hœgri á hárhnífi , ok Llæddi œsiligii,

ok varð ei slöðvat. f>á hét liann á l'rænda sinn ok fnlltrúa,

þorlák biskup, at hann slöðvaði blóörásina; en svá skjótt brá

við, at aldri koin or skeinunni síðan einn blóðdropi.

Tjörfi hót einn prestr, kynstórr ok vel kvángaðr; hennar

verðr enn getið síðarr i þessu máli. Uaun tók augnaverk slrið-

an, er hann fór af fyrrgreindu þíngi, ok svafhann ekki þá nótt

er hann var í Skálhoiti. Ilann hbl á hinu sæla j>orlák ])iskup,

ok var síðan leiddr til kirkjn
;

þar tók hann heilsu sína um
messu, meðr því móti, al hann sofnaði, en vaknaði alheill, ok

fór síðan leiðar sinnar ineð glöðum hug.

Húsfreyja nokknr góð lók enn augnaverk niikiun , ok het

hún kerti til hins sæla t>orIáks biskups, því er tæki uin höfnt

henni, ok bættist þegar sem kertið var gört.

Magnús Gizorarson, er síðan var biskup í Skálholli, fóstur-

son hins sæla þorhiks biskups, álti hú gott ok gagnsamt, en þat

gjörðlst þar til úhæginda, at á brott gekk inestr hluti ásauðar ok

fannst eigi; horföist þat tii hins mesta skaða, sem ván var, at

ásauðrinn myndi svella, en missa nytjarinnar. Uann tók þá enn

hit bezta ráð, sem oftarr, ok hét á hinn sæla þorlák biskup,

fóstra sinn. Eftir þat gekk ásauðrinn allr heill ok úskaddr

móti þeim, er leita fóru.

Sveinn einn úngr tók enn augnaverk harðan ok haíttligan,

ok féll móður svehisins nær. liún tók kcrtisrak, ok lagði um
höfut sveininum. Hún hét á hinu heilaga forlák biskup, ok

bættist honum þegar, þartil al hann var alheill.

[Fálækr maðr týndi góðum fjöiri, þar sem mýrar vórn víðar

ok grasloðnur miklar; var þar eigi vænt til fnndar; hann hét

á þorlák biskup ok fannst þegar fjöturinn.

Einn úngr maðr reið óvarliga, þar sem jarðhitur vóru

undir, ok lá hestrinn í hitunum, ok hvuunu fa;tr hestsins ok

kviðrinn; hugðu menn at deyja myndi, þá hétu þeir scm hjá

vóru á heilagan I>orIák, ok varð licstrinn alheill innan fárra

nátta, ok gjörðu þeir guöi þakkir ok sælum l>orIáki biskupi.

Lítilátligan atburð er enn at segja : sveinn einn úngr var

heiman rekinn af frœndum sínum nauta at leita í þoku mikilli,

en hann hét grátandi á hinn sælaforlák biskup, at hann skildi

finna nautin, ok kvað á þann dal einn, cr hann hugðist mundn

t
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liittii til. Sem hann kom þar, fann hann öU nautin, sem hann

kjöri á, ok varð hann allshugar feginu.

Maör tók kverkasuU mikhin, ok varð niáihmss ; liann rendi

huginnm til at heita á heikigan forlák biskup ; en á hinni sömu

nótt sprúngu kverkrnar, ok varö hann heill innan fárra nátta'.

Sá maðr var enn, er svá var úskygn, at haun sá varla

handa sinna skil um Langan líma. Hann het á sælan forhik

hiskup, at hann skildi árna honum nieiri sýnar; en innan lítils

tíma var hann svá skygn, at hann var hjarðrækr, ok vel sýslu-

iierr at flestn verki.

Hönd bles á einum úngum manni ákaíliga mjök, ok máttu

lícknar ekki at gera. þá var heitið á l>orlák biskup, ok gjörði

liann heiia hönd haus á fám nóttum.

[þá er menn fóru heim af fyrrsögðu þíngi, vóru vatna-

vextir miklir. En er memi fóru ifir á þá, er Hvitá heitir, þá

rak klyfjar af hrossi einu, kistur tvær, ok vóru í annarri klæði,

en annarri smíði. Sá hél xij álnum vaðmáls til l>orIáks þakka,

cr kisturnar átti, at ei skiidu týnast, ok varð þeim þegar náð,

en margt týndist annat.

í öðrum stað bar svá til, at tveir manuflokkar kómu at einni

á mikiHi, ok komst sá flokkrinn ifir ána torveldalaust, sem heitiö

hafði á forlák biskup, en sá komst eigi þaun dag, er engu hét.

Jarteinir í Vestmannaeyjum. Capitulum,

38. Páll biskup skildi þat sumar í'ara, í Vestmaunaeyjar

;

en byrleiði gaf eigi. þá hétu þeir á hinn saíla f^orlák biskup,

at Páli biskupi skildi gefa góðan byr út í eyjarnar ok utan,

Svá varð sem þeu- báðu. En þeir hélu þ\í, al honum Ul

dýrðar skildi vígja kirkju þá, er þar var smíðut.

Sá varð annarr atburðr þar í eyjunum, at konur höfðu þvegit

klæði mörg, þau er hafa þurfti nauðsyaliga at þeirri veizlu,

er Páli biskupi var þar búin ; cu eigi þoruuðu sakir vátviðra.

Síðan hétu þær á I>orIák biskup til þerris; en áðr þær höfðu

lokit heitsöng sínum
, þá gjörði sóiskin svá heitt, at klæðin

þonmðu öll þann sama dag erPálI biskup kom í eyjarnar; en

þegar eftir þat kómu aftr sömu vátviðri sem áðr höföu verit'^

Mær ein tók sótt svá ákafa, at ei máttu hana varöveila

i) frá [ V. í C, 2) frá [ Y. i C.
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þeir menn sem til þess vóru settir, svá at henni væri váða-

laust; en fóstrsystir hennar hét firir henni á l^orlák hiskup, ok

varð hún þegar heil.

Kona smiðs eins í Skáiholti tók æsiiiga sótt, ok þá er

kennimaðr kom til hennar mátti hún ekki mæla ne henda, því-

at frá henni þótti vera vitið
;
þá var lieitið á sailan |>orlák

hiskup, ok hættist henni þegar heitið var fest.

[Húsfrú ein góð ok göfug týndi hisi góðum , er hún átti,

ok var henni mikit mein at. En er cigi mátti fmnast, þá hét

hún á I>orlák hiskup, ok fann þegar lásinn, þar er sí/t þótti ván.

'Önnur húsfreyja, er þóra hct, göfug ok rík, týndi i'íngr-

guili sínu í rekkju þeirri , sem hún svaf ok hóndi hennar.

Síðan var lcitað vandliga í rekkjunni, ok fannst cigi. I>á hct

hún lcyniliga á hinn sæla þorlák hiskiip, þvíat þat var fyrr

en áheit hófust í þeim sveitum, þá fannst þegyr gullit í þcirri

sömu rekkju, ok lá þá á klæðunum ofan*.

Kaupmenn vóru þeir á Islandi , í Holtavatsósi , er búnir

vóru til byrjar ílrir alþíngi; cn þeir kómust eigi or ósinum,

fyrr en eftir þíngit, en þá gaf eigi byri, en þeir vóru háska-

liga komnir. jþá hetu þeir á hinn sæla porlák biskup, ok kom

þegar hyrr sem þeir höfðu heitið.

Sá var unnarr atburör, at þeir fengu ei akkeri sínu upp

komit, því er mest var ok bazt; leituðu þeir alls í, þess er

þeim kom í hug, ok gekk hvergi. I>á köfuðu þeir til, ok fundu

at allt var sandi vorpit, ok sagðu enga ván, at þat mætti brott

nást þaðan um aldr. f>á hétu þeir enn á J>orIák biskup, bæði

sOngum ok fégjöfum. Var þá kafat til í annat sinn, ok var

þá brottu sandrinn aUr af akkerinu; drógu þat upp ok sigldu

á brott eftir þat, ok heyrðu menn þat síðast til þeirra, at þeir

kölluðu ok sögðu , at þeir hugðu engan hiskup vera helgara

undir heimssólu en þorlák biskup; ok sendu þcir hit sama

sumar heitfé sitt út híngat til íslands, ok annat fé mikit, þat

er þeir gáfu helgum forláki biskupi.

Menn fóru á skipi or Vestmannaeyjum , ok kómu Hrir

j>jórsárós. I>á gjöröi at þeim sjó stóran með ofviðri, ok þótt-

ust þeir ráðnir til bana. En þar var einn úngr maðr á skipi,

sá er haft hafði handarmcin mikit
,

þat scm l>orIákr biskup

i) fr4 [ V. í r.
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gí'æddi. Af hans áeggjau hetu þcir á hinn sæla þoiiák biskup

ser lil hjálpar, ok l)eg[ar \arö Togu mikitj ' ok kyrðist sjórinn,

ok fóru leið(ar sinnar, ok tóku hinn) saina dag höfn á Eyruni,

sein þ(eir liufðu heitið.

Ein) koua varð íh'ir meini niikUi: hún [hafði haft marga] vetr

iHikinn verk í höndum, en þá var svá (mikiU verkrinn at) hún mátti

í^ii cngis taka. En hún luifð(i áðr verit) hinn mesti ijjargsmaðr,

:Pk vóru þau fesna(uð
;

tók) þá síðan at visna höndin önnur,

ok hcUi (þau á hin)n heilaga þorlák biskup þremr hlntum : at

faiða f(átækan) mann andiátsdag lians, ok gefa silfrsylgju ok

þat er þau átlu. En þegar sem þau hufð(u lieitið),

þá tók hina sumu nútt allan verk (or hendinni) , ok var hún
fám nóttum síöarr vel (iieil , ok at öljlu sein fyrr hafði verit,

ok urðu þ(au svá fegin, at) þau máttu eigi vatni halda.

39. þorlákr, bróðir llerdísa(r konu Páls biskups), tók augna-

verk m(ikinn ok liet hann) . . . á þorlák biskup ok bœttist

( . . . . fór hann) í bað óvarhga ok laust (óð)fara

verk annan tíma. (Ilet hann á hinn sæ)la I>orlák biskup;

heyrði .... gaf hann l>orIáki fíngr(gull)^

[Frestr] einn gamall ok . . . reið á grjó(ti) þrútna

ok sió í verk mikhun, varð (hann at leggjast) í rckkju; var þá
heitið á . . . (J>oiiák biskup til b)ótar hans meins, ok festi

þegar bei(nil) . . . gr maör, ok varð hann alheill.

I^jófar (kómu at b)a) þeim er at IVlosfelli heitir, ok stálu

eigi minna . . . matarý en er saknat var matarins, þá (var

icita)ð þjófanna, ok fundust þcir eigi. þá hcto þeir er síns

(liöföu mi)st, at siiaði þcirra skildi leiðrettast. Én á sömu
(stund cr var) heilið, veiddu þeir laxa svá marga, at þeim þót(ti

skaði) sinn vcl bættr vera, ok var þat mjök móti vana. En
(viö þat) sló hræðslu svá mikilli á þjófana, at þeir bár[u aftr

allt þat e]r þeir höfðu tekit, ok sögðu síðan sjálfir . . . fagra

jarlein. Lofuðu allir ok . . . . u, ok þeir er veillar vóru svá

fag(rar jarteinir Iofu)ðu margfalliga allsval(danda guð, er svá dá)-

samhga prísaði sinn ástvin (þoriák biskup í vcrð)Ieikum ok

i) lier or nœr helmíngv skorinn af 2 l)lOt)um í 382; liar scm er [],

I>á. cr oríírétt tekib eptir C eha. .4, cn eptir getgátu þar sem () stendr,

^'^1
• . . . er sett þar sem ekki veríir rábi^ í orViia sem vauta.

í) þessa jarteiu vaiitar i A og- C,, cn íinnst í látiiiska síígubrotinu.

I. B. 21
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jarteina frœgð (um a)Ilt'ísland ok gerðust á svá lilluin

tíma sem sagt var.

40. [Páll biskup sendi menn] með brefum sínum cftir

þín[git þat sama sumar, no]rðr um land á fund [Brands bisk-

ups, með] þeim eyrendum at hann [kœmi á hans fund með

fríjðu föruneyti tíma firir festum heilagrar ODar-

garete meyj(ar. En Brandr) biskup lagðist þá ferð eigi undir höfut,

(ok fór norð)an meör fríðri fylgð. Var með honum (Guðmundr

prestr) Arason, er síðan var biskup atHólum, ok niarg(ir göfugir

menn). En þá vóru regn mikil, ok urða vatna(vextir ok vegir

úfæ)riligir; ælluðu menn , at lírandr biskup m[yndi eigi fram

komast); en heilagr l>orlákrbiskup beindi svá hans ferð, a[t hvártki

tálmaði veðr) né vötn , ok kom hann at ákveönum d[egi með

sínu förujneyti til Skálhoils, ok margir aðrir virö(íngamenn vóru

þar kom)nir at orðsendíngu Páls biskups: S[æmundr ok Ormr,

bræðr] Páls biskups
,

Magnús , IJallr ok l>orva(ldr Gizurar-

synir) . . . sjálfr. Síðan báru biskuparnir ráð

ráðuneyti ok kom þat samt með öli(um, at skildi or) jörðu taka

líkama hins heilaga (l>orláks biskups, ok veita) honum allan

heiðr ok vegsemd, sem sannh(elgum manni ber) framast at veita,

ok gjöröu þat síðan op(inbert öUum) lýð. Margir menn vöktu

í Skálholti þá nótt næ[stu], áðr upp var tekinn heilagr dómr

l>orláks biskups. þar var ok mart sjúkra manna meðr ýmislig-

um krankleikum. Sá var þar einn úngr maðr ok œttstórr, er

l>orsteinn hél. Uann hafði slcinsótt, ok lá steinninn í hrær-

unum, sá er stemdi þurftinu, svá at hann var banvænn með
öUu. Hann hét ok móðir hans (með honum á) sælan l>orlák

biskup af öllum hug, til léttis sí[ns meins]
; þá nótt beiddi

hann þurftar brott [at ganga or kirkju, ok er hann kom í þannj

stað sem hann vildi nauðsyn gera, þá [llaut sá stcinn frá] getn-

aöarlim hans, sá er honum haf[ði lengi áðr grandjat, eigi minni

vexti en baun, ok at lit. Hann seldi steininn Páli

biskupi, ok [lét hann koma steinjinn í fíngrguU sitt, ok urðu

þar af [mörg merki síðan]. Var þessi jartein lýst þegar um
dag[inn, áðr heilagr dójmrinn væri or jörðu tekinn , ok [urðu

menn allir fegnir þessij jartein, ok súngu Te deum. [þá var

gengit af IJærðum mönnum til leiðis hins sæla [þorláks bisk-

ups, með krossum okj kertum ok helgum [dómumj ok allir

skrýddir [hvítu skrúðij . . . mátti. Biskuparnir skrýddir helg-
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um . . . [báru glóðjarker með ilmanda reykelsi, ok [allir kennimenn

súng]u lof guði með fögrum hljóðum ok [súngu hymnum: Vcni

crejator spiriíus^ ok löðuðu svá helgan a[nda til ágæt]is þeirri

þjónostu, cr þeir frömðu. [l>á var upp tekjinn heilagr dómr hins

sæla þorláks biskups ok [settrj á mitt kirkjugólf. Var þá súngin

Letania [ok þar eftir hátíölig messa, til dýrðar ok vegsemdar

sælum I^orláki biskiipi. þá krupu margir sjúkir menn at kist-

imni' ok urðu margir heilir, en kváðu því eigi upp þegar, at

þeir vissu eigi hversu langælig sú heilsubót myndi vera. [En þó
kunnju margir menn þat síðarr segja, at þeir kenndu þe[gar í stað

hn[an sinna krankleika, sem þeir höfðu [áðr löng óhægi]ndi af haft.

[Sá^ maðr var þar er Jón hét, hann gekk með tréfót ok

var krepptr fótr hans, svá hann varð at leggja hann í bekk hjá

sér þá hann sat, ok var knéskelin gróin við knéit, en visnaði

kálfnin. Sá vesU'ngr mátti eigi komast at kirkjunni ok helgum

dómi I>orláks biskups firir sakir ófráleiks, áðr en honum var

skotið inn í kirkjuna íirir ofan heröar mönnum, er svá stóðu

þykkt firir, at engan veg mátti rúm gefast. Kraup hann síðan

at helgidóminum , ok snart við klæði þau er breidd vóru ifir

kistuna, ok varð hann þegar heill; gekk hann þá tréfótarlauss;

var þá súnginn Te deum ok lofu^u allir guð ok hinn sæla I>or-

lák biskup.

Eftir þat er sjúkir menn höföu kropit at kistunni sem þeir »

Vildu, þá var borinn heilagr dómrinn þorláks biskups í þann

stað , er hann var lengi síðan dýrkaðr, meðan hann var eigi

skrínlagðr. Var þá súnginn anHjihona: Amhulate sancli Dei,

Eftir þat var súngin messa ok brunnu kerti um allan kór ok

1) frá [ sninii' knipu at gröíínni eptir. Enn var J)at fjOldÍ inanna,

sem molclinni rib\i á sik, hvervetna þar scni áí)r var meint ebr sárt, C.

2) hév vanta 2. blö^ í 382 og endar a orí)unum: „Sá atbur^r". Fyrra

Iila^iil af 383 i byrjar her, og er fyrsta sí^an mjög iU aílestrar; þetta brot er

foi*nt og nijög svipaí) 382, en nokkuí) styttra og jarteinarö^in nokku^ frá-

Iji'ug^in. J>ar cr indvcrsk tala ritu<É) vií) hverja jartein, og virííist vei'a

iiic^ hinni fornu hcndi ; eru á fyrra blafeinu tðhu-nar 1-8, og eins mörg

kapítula skipti, cn á síí)ara bluí)inu 63-69
;
þar af má sjá, aí) jarteinaskrá

þcssi hefir byrja(i á upptekníng heilags dóms Jjorláks biskups , og er upp-

hafilb hér hcilt, fram í 8du jartein, cn vantar síban í mörg blö^ , fram í

*^2. jartein, og svo þa^ sem hefir komit) eptir hina 60du', ef skráin hefir

verií) lengri.

21»
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hvervetna þar sein koma niátti; ok er sá dagr nú haldinn í þá

minníng tveini nóttum íiru^ Mariæ messu Magdalenæ. Fór þá

í burtu mestr þorri iolksins, ok haföi með ser nær alla moldina

or lciöinu
;
íengn þar margir bót aí'. Fóru menn um allt land

eftir moidinni, meöan nokkur var tii, ok urðu þar mörg -merki

al, sem síðarr mau sagl veröa'.

41.^ Á því liinu sama ári, er hcilagr dómrþorláks bisk-

ups var upp lekinn or juröu, urðu margar jartcgnir, þær er ek

mon nú tína upp í skömmu máli, en greina eigi sér hvat.

Margir menn sjúkirfengu þeir heilsu þegar er þeir hcto á

hinn sæla Jjorlák biskup, þó at náliga veri at bana komnir. Ef

mold or leiði hins sæla |>orláks biskups var dreift iíir menn eör fen-

að, eða bundit viö sár eða sulli, þá varð þegar bót á. í>á er menn

höfðo af kheöum hans eðr liári, ok kvæmi þat við sjúkamenn,

þá fékk jafnan fróa. Ef menn vóru á sjá staddir, Iwdví sem

var á smám skipum eða stórum, ímtklum mannháska, þá greidd-

isl náliga jafnan vel, ef á hann var lieitið. I>á er menn vóru

at veiöuni ok gaf tregliga, þá héln menn á hinn sæla þorlák

biskup, ok fóru þá meö fullum nótum ok hlöönum skipum.

Ef mein þótti at regnum eða vötnum, þá grandaði hvárki, ef

á hinn helga þorlák hiskup var heitið. Ef menn týndo því,

er tjón þótti at, þá hittist flest, ef á haun var heitið. þá

er mönnurn bar í drauma }>orlák biskup enn helga, þá kom
nakkvat gott öllom eftir. llann sýndist náliga jafnan meö þeim

yfirhtum ok búníngi , sem hann haföi hér í heimi : meðalmaðr

var hann vexti, jarpr á hárslit, rétthárr ok réltleitr, fagreygr ok

föllitaðr, Ijóss ok [lítt hentr^* ok hvítar hendrnar, þýðr ok þekki-

Hgr, góöíngr* ok grannvaxinn, holdlítill ok heröilútr nakkvat.

Af þessum velgerníngum ens helgaforláks biskups, sem nú

1) frá [: Sá atbur^r geribist í Skálaliolti, þá er heilagr dómr fiorláks

biskups var iipp tekiiin, at l^ar var sá mai&r, er Jóri hót; hann var halltr,

svá at hann gekk mob trcfót; var gróin \ib kneskelin, en krepptr íotrinn,

ok hafi&i svá verlt iij vctr, ok kastaí:i hann hinn sama dag trófœtinum ok

tók hann alclreigi sifían , ok varb alheiU. Sítian var kistan hafit i þann

staib, er si^an var rœkiliga hans heilagr dómr dýrkafer, ok hafa opt si<ban

sjúkir menn bót fengit á Jjeim sama degi, er þeir hafa sótt helgan dóin

ens sa:la Tíorláks biskups, 383 2.

2) Jiessi kapituli er tekinn cptir 3832. 3) frá [ hit hendm*, 379,

4) þannig 3837 eptir þvi sem næst yerhr komizt; vœnn, 379.
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hefi ek nakkvatyfir farit, gáfu menn mikit fé til staðarins í Skála-

líolti jíorláki biskupi af þeim löndum öllam, er hans nafn var

kunnigt: mest af Noregi, niikit af Englandi, afSvíJijóö, af Gaut-

lundi, af Gotlandi, af Danmörku ok Skotlandi, ok Orkneyjum ok

Suðreyjum, af lljaltlandi ok Grænlandi, on mest þar innan-

lands; ok er þat nakkvat mark um ástúö manna: þar brunnu

liit fyrsta sinn at staðnum, er tíðir vóru gervar l>oriáki bisk-

upi, XXX kerta annars hundraðs.

42- [iMaðr het ]»órhallr, fátækr, vanheill ok þó gamall;.

hann haföi hönd þá fer krepptir vóru fíngr í lófann , ok haföi

svá verit nær lx velra; vóru knýttar sinarnar, svá at liann raátti

til einskis taka. Ilann vildi fara í Skálaholt, ok vera þar, þá er

hcilagr dónn' þorláks biskups væri upp tckinu. Vænti hann se^i

nokkurrar líknar, at hana mundi af Jionum þiggja, ef hann væri

þar þá staddr; en hann varð seinni, ok mætti hann niönnum

á leið sinni, er þar höfðu verit, er heilagr dömrinu var upp

tekinn, ok sögðu þaðan margar jarteinir. liana varð viö hryggr

ok komst viö mjök, ok virði hann sik gjakla mnndu úverðleiks

síns, er hann skildl eigi þar hafa verit. Felldi hann þá enn

bæn af nýju at hinum dýröliga guös ástvin l>orláki bisknpi, at

hann skildí bouum nokkura líkn ok niiskun veila af sínum

veröleik. Eftir sitt áheit sofnaði hann um nöttina sorgfullr,

en vaknaði um morguninn alheill, vóru þá réttir fíngrnir, ok

mjúkir at beygja okretta, ok all í hendinni, þar sem áðr haföi;

verit aniaus ok visin. þar var kb'iði nokkurr sem sárit hafð^:

verit í iófanum uudir fíngrunum. Var þá gróit sárit, en rukn-

aðar sinarjiar, er skornar höfðu verit ok knýttar síöan langa

æíi ; var bann alheill uppfrá þeim degi. Lofuðu allir guö, þcir

er sá eðr heyrðu þá jartein, ok hinn sæla l»orlák biskup'.

43. Páll biskup miðiaði þegar við marga menn helga

dóma af klæðum hins sæla þoriáks biskups: viö Brand biskup,

Jón ábóta, Sæmund bróður sinn, Guönumd prest hinn góða,

i) fríL [ Mabr liet JjorvaUlr, fátækr, hOinl liaus var krepjit í lófa aUa

œvi, ok visnalbi mjok; bann íctla^i sér i Skálaholt, l)á er upp var tekinn

beilajír dónir hins sæla Jjorláks bisknps, ok variö seinni, ok inœtti J^eim

mönmim Jíaf^an kómu mob niikhim í*agna'í)ar ti^indum, en hann var^ I^Tggi'

^'i'^, ok ])óttist eigi myndu vcr'br baía verit Jiar at vcra, er margir fengu

hót, hét \>ó S\ hinn sæla J>orlák biskup af öUum hug, ok tók hann á einni

sömu nótt anieilsu sins meins, 383 a.
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ok marga aðra. Margir lögðu á Kistu |>orláks biskups belti

sín, lereft ok marga liluli aöra, ok var af því mikill ilmr. j>at

var oftliga þat sumar, at svá mikiU ilmr ok ágæUigr var af

kistunni ok klæðum þeim, er ifir hana vóru breidd, at menn
þóttust eigi dýrðligri kennt hafa, ok var svá um alla kirkjuna.

En stundum þóltust meun eigi kenna, þó þeir va^ri við sjálfa

kistuna. Var þat ok, þólt menn væri jafnnær staddir, at sumir

kenndu en sumir eigi , sem oftliga er vant at verða um hina

dýrðligustu helga dóma.

[Sá atburðr varð í för Sæmundar ok þeirra bræðra, er vcr

mundum eigi hafa skynsemi til at virða svá mikils seni vert*

er, ef eigi vœri svá vitrir menn við ok glöggþekknir. l>eir riöu

hvatt, ok hleypti hverr firir annann fram. Eyjólfr prestr hafði

beizl golt, ea er þeir hleyptu sem mest, þá slitnaði sundr

beizlitok týndist höfut er á var, ok fóru þeir at leita, ok fundu

eigi, £em ván var, þvíat þar var grösótt. þá het Eyjólfr prestr

á |>orlák biskup, svá at þat vissu eigi l'örnnautar hans, at finn-

ast skildi höfuðit, þvíat þeir vildu þá kvísla saman höfutleðrit;

ok er þeir tóku til, þá var höfuðit komit á ólina, þar sem áðr

hafði verit; þótti þeim þat undarligt er sá. I>á sagði hann

þeim, at hann haföi heitið á hinn sæla |>orlák biskup; urðu

þeir fegnir, ok virðu mikils þessa jartein er guö lét verða.

Á Breiðabólstað í Fljólshlíð var Ijölmenni mikit at tíðum

Jacobs messu; áttu menn þangat at sækja kirkjudagstíðir ok

biskupsmessu. t>ar varð sá atburðr, at hross laust einn úngan

mann, ok kom í höfuöit, ok sprakk mjök; féll hann í úvit, ok

ætluðu þcir, sem ifir stóðu, at öndin myndi frá vera. þar var

við staddr Teitr djákn , vitr maðr, at hans ráði^ var heilið

'

i) verbuv, 379 (C).

2) frá [ J)á er Sœmundr fór i brott or Skálaholti frá liessum fundi,

l)á Titu þeir hart þar er gras lo^it var, en Jiá týndi maí)r " höíli [i] af beizU

því, er gersima vel var gert; ok er lengi var leita^ ok fannst eigi, þá hót

prestrinn sá er átti á hinn helga ]þorlák biskup l[e]yniliga, at hittast

skyldi, ok fannst þegar, ok var komit á álna.

Á virfeuligum bæ, er heitir á BreþabólsstaiS), var kivkjudagr Jacobs

messodag, ok sótti Jiangat mikill mannfjOhU; þá varib sá atbxiribr, at hestr

laust einn úngan mann í hÖfo\)it, ok sprakk mjok, ok vissi ekki, þá (var

heit. 0. s. frv.), 383 2,
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'^^ liinn sæla J>orlúk biskup [sveininura lil hcilsubótar- ; tók

hann þá þegar vit; var honum geíU corpns domini ok bæltist

honuni þegar-*.

[Einn gamali niaðr ok skilgóðr var svá úskygn , at hann

sý. eigi fingra sinna skil; hann het á sælan J>orlák biskup, en

þegar el'tir þat heit dró af slímit augununi, ok sá hanu þaðan

af siíkt er hann þurfti meðan hanii liföi^.

44. Göfgum hóntla ok góðum, er Grímr hét, varð auðit

at þiggja í'agra jartein af sœlum þorláki biskupi Vatn þat

er iioltavata heitir stemdi uppi, seni stundum verðr, en þar

liggr við engi miklt, ok horföi þat til stórskaða, ef ei næði

heyfanginu, en íirirvarp sandsins var xl faðma þykkt. l>á

hét hann á I>orlák biskup, at útmokstrinn skildi ganga nokkuru

auðvelligar en víini var til. Fór þá um morgininn fjoldi manns

með graftólum; en sem þeir kómu til, þá var út brotinn óssina;

fóru þeir heim, iofandi guð ok hinn heilaga forlák biskup.

Maðr galt fátækum manni blindan sauð; ok er hann fann

sik vera svikinn í gjaldinu, þá hét hann á þorlák biskup, at

honum skild[il eigi mein at verða, ok firirgaf þeim er goldit

hafði. En er sauðrinn var scnn annanu tíma, þá hafði hana

tekit sýn sína.

i) hér byrjar aptr 382.

i) frá [ Ijannig- C (379) j ok svá gerbíi þeir, 382 (því þar he/ir \erib

otha^ öhi'\x\isi á uiKlan í l)emi li.aflanuni sem týndr er).

3) var hann senn í Teigi alheiU tveim nóttnm si()arr, ok þótti þciui

Öllum mest verh þessi jartein, cr gjörst vissu þenna atbur^, b. v. C(,379).

4) frá [ unflir EyjafjöUnm var sá atbur()r, at mabr sagibi frá jartcinuni

hins sæla J)orláIis hiskups ok upptekningu hans^ ok hvat margir menn þar

höftíu bót fengit sinna meina af hans ver^leik. En þar var maibr vib staddr,

at svá var úskygn, at hann sá trautt fingra sinna skil
;
þessum manni fökk

íiiikils, ok komst mjðk vib , er hann haf<3i eigi verit vib staddr upptöku

heilags dómsins. Eptir þat sofnaibi hann^ en er hann vakna^i um morg-

uniun, þá sá hann öU tííiendi um húsit, ok þá er hann sá út, sá hann

Vestmannaeyjar, ok vir()u menn þetta niikla jartcin, C (379). — f)ar nœst

hefír C jarteinina vií) kirkjuvígslu at Hoíi, seinast í þessum kapítula; þar

á eptir um gratíúng mannýgan, scinast í 47. kapítula; þar eptir: ^jMargir

Tnenn — . . . 130 kcrti'' (kap. 41), ogþvi nœstsöguna um Holtavatn (liap. 44),

—
• 383 2 hefir þannig frá [ : Sá atbur'fer vai-b, at aldrœnn mabr ok skilgótir ok

uskygn, svá at haun sá trautt fíngra sinna skil
,

heyrbi frásögn jartegna

ens sœla . . . (hér cndar fyrra blabií) af 383 z).
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Húsfrú ein góð lét heiUi mimgát móti Páli biskupl
; þá

kom &k(jjíiði\k í mimgálið; In'm liét síðan á signaðan ]>or!ák

biskup, ok tók þá þegar alla úþekkl ok skjaöak or mungátinu.

I>essu líkt varð enn í öðrum stað, ok var þar í settr kertis-

staíV sá, er átt liaföi |Jorlákr biskup, ok tók or skjaöak, en

mungát varð bæöi heilt ok slerkt.

A bæ þeim er at Hofi heitir varö sá atburðr, at þann dag er

Páll biskup skildi þar koma kirkju at vígja var vátviðri mikit, ok

margra annarra tíginna [manna| var þagat ván, en hús eigi þett, ok

þótti hcinaspell á mundu veröa. J>á fóru forráðsmenn til kirkjn,

ok báöu hcilagan þorlák biskup árnaöarorös viö guö, at af tæki

regnit, ok hétu því, at J>orlákí biskupi skildi kirkju vígjíi, t-f

þau mætti ráða. J>á tók þegar af allt regnit, ok var sú kirl(.ja

fyrfet TÍgð' ok* helgut hinum lieilaga l>orláki biskupi. þessi

jarteign vakti svú upp hugi manna til ástar við signaðau þorlák

bisknp, at hvar sem nýjar kirkjur vóru þá létu þeir honnm

vígja.

JarteÍDÍr margar.

45. Kýr lá í keldu, þar er áðr firir litlu hafði önnur kýr

dáit í. Eu þessi fannst lifandi, ok þótti þeim alllítið líf með

vera, ok þöktu síöan klæöum. Eftir þat fóru þeir heim, er áttu,

til dagverðar, ok hétu síöan á heilagan í>orlák biskup, at kýrin

skildi við rélta. Eftir þat tóku þeir hest, og lögðu vögur á,

ok ætluðu aka heim kúuni; ok er þeir vóru á leið komnir, þá

gekk kýrin móti þeim , heíl ok beljandi, ok haföi klæðin öll á

baki sér, þau er hún haföi verit þakin með; fór hún síðan tii

nanta, en þeir gjörðu guöi þakkir ok heilagum þorláki biskupi.

Kýr lá i keklu, ok uiáLU sá eigi upp koma, cr anuast átli,

ok hét hann á l>orlák biskup, enda gekk þá þegar kýrin or

keldunni.

Einn fátækr maðr bað lieilagan þorlák biskup, at hann

skildi senda honum ok liði hans nokkut tilbjargar; gekk hann

síðan í íjöru , at sjá, ef nokknt heföi rekit tíl gngns, ok fann

hann þat eigi. En er hann hvarf heim
,

þá sá liann sel einn

liggja á steini, ok vildi hann stilla at ok drepa, en selrinn sá

þat ok vildi foröast, en mátti eigi, þvíat haun var fastr á stein-

inum
;
drap hann selinn ok fór heim feginn með fengi sitt.

þat var í öðruni stað, at húsfreyja eín fátæk fór í íjöru at

leita matfanga, ok sá hún sel mikinn liggja íirir sér ífjörunni;
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luin hét á J)orlák biskup til fiilltíngs, ut hún fengi sigrat sehnn;

síðíin veitli iiún honum lih'æði meðr því tré, sem hún haföi í

hendi séi'j ok fékk sclrinn bana, ok var húöin uf honmn níu

fóta lung.

Sá var útiendr maör, er hafði lílóöfaUssólt, hann varð afl-

vani mjök, baiöi at líkams inegni ok hugarfari. llann lél gera

linda af lércíti, og leggja nm kistu lúns sæ-la I)orláks biskups,

ok sendi þagat heitfé sitt meðr. En er lindinn kom aftr ok

var laginn ihr |hinn) sjúku mann, þá varö hann þcgar alheill, iof-

undi gnö ok sa'lan I>oiiák biskup.

Annarr maör sá er brottfallssólt hafði lengi huft, tók augna-

verk slrungun, en brotiallit ut uuk, ok vissi liann löngum

Iivárki í þcnna iicim né annan. j>cssi maör hét á heilagan

þorh'ik biskup, at nokkut skildi lina angnaverkinum
,

þvíat þat

var niest til bjargar bórnuin hans, er liann vann hrir þeim.

En ei'lir hcitiö þótti honum heldr aukast en linast við
; þá

kom ok at honum brotfallit. En er iiann lá lengi í óvili, þá

bar hrir hann sýn ; hann þóttist koma at húsi nokkuru, iogru

ok björtu bæði utun okinnan; hann þóttist ganga inn í húsil;

þar sú hann sitja þorlák biskup í fógrum skrúða; hann þóttist

ekki þora ut nuelu viö liann. J>á sagði l>orlákr hiskup svá til

hans: ,,veit ek at þú hciir heiliö á mik, en ek vil eigi, ok ei

má ek þér bót vinna at svá komnu, þvíat á höndum þér cru

Ijótar höl'utsyndir úbættar, ok heíir þú ianga oiQ leynt eftir

þér. Nú ef þú vill heill veröa, þá gakk þú til skrifta, ok mun
guð þá hcyra heit þitt". Eftir þat vilkaöist hinn sjúki, ok

mælti þegar, at fara skildi eftir presti, ok þá er prestr kom
sagði hann honuni allan þennu Ih'irburö, ok skril'luöist síöa|n]

vaudliga. Eftir þat tók vcrk allun or augum hans, ok aldri

kom brotfall at honum síöun, ok er þossi jartein því meiri en

flestar aðrar, ok hér var hcilsa geíhi bæði öndinni ok likamanum.

Jarteinir þorláks.

41). Kona ein félítil var at heyverki í eyju einni, en hún

týndi sylgju sinni í grasi, ok málti cigi íinnast. }>á hét hún á

sælan J^orh'ik liiskup at íinnast skildi. En er þau i'óru af skipi

til lands um artaniun, þá sá þau, fyrr en þuu lendi, at sylgjan

lá á steini í iágöröunum, ok sögöu svá réttorðir menn þenna

íiihurð.
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Svá bar enn til, at sveinn úngr féll í sýruker, en kona

sú, er í húsinu var, ætlaði kött eða luind haía fallit; ok er

hún kom til annarra n)anna, sagði hún þeim ætlan sína; en

sem móöir sveinsins heyrði þat, grunaði hana um son sinn.

Síðan fóru menn til, ok drógu sveininn upp or sýrukerinu, ok

sýndist þeim hann öllum örendr. þá kómu til faðir ok móöir

sveinsins meðr gráti miklum ok sáriigri sút, hcilandi á hinn

blezaöa Jjorlák biskup, at hann huggaði þau af harmi þessum.

Síðan var sveinninn laginn niör á þófa , ok hrærðr nokkut við

smám þeim; ok eftir langa stund liöna tók hann at hræra

fíngrna, ok litlu síöarr lauk haun upp augum ok iifuaöi, verö-

andi alheill íu'ir verölcika hins signaða |>orláks biskups; lofuðu

allir guð ok heilagan líorlák biskup firir þessa jartein.

í einum vatnavexti miklum ok sjófargang tók út skip , ok

rak eftir á mikilli, ok sveif at öðru landl en áðr hafði verit.

En sem varöveiziumaðr skipsins varö varr við, ok sá at engan

veg mátti þaðan ná, þá hét hann á sælan þorlák biskup; en

annan dag eftir var skipit komit til sama lands með öllum

þeim gögnum sem fylgt höföu.

Sá var annarr atburðr, at bát rak brott frá manni, en sá

hét á þorlák biskup, at bátrinn skildi haldast, ok honum tii

nytja koma, ok þegar eftir heitið þá sneyri bátrinn leið sinni,

ok fór bæði móti vindi ok straumi, þar til hann tók sama líind,

ok sá nienn uppá þcssa jarteín , lol'andi guð og sælan I>orlák

biskup.

Frá því sagði Gizorr llallsson
, þá er hann fór langa leiö

mikinn hciöarveg, þá kom sótt á hest hans svá æsilig, at hann

skalf allr ok pipraði, ok l'cll niör eftir þat, ok sýndist þeim

hann at bana kominn. I>á liét Gizorr at sýngja hvern dag

meöan hann liföi bæn þá, hinum heilaga i>orláki biskupi til

dýröar, ok mörgum er kunnig, ok svá byrjar: ^cmoriam tuam

domine queso. En þegar cftir þat veltist hcstrinn fjórum sinn-

um eöa fimm, ok reis upp síöan heill, ok fóru veg sinn, scm

þeir höföu ætlat.

Miraculnm.

47. JVIaör cinn tók ákafa sótt, ok blcs allan, ok gjöröi

digran sem nau[t], ok varð snara at honum lereft, ok mátti hann

tregliga bera þau óhægindi. En kona sú vitug, sem nær var
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^tödd, hét firir iionum lil I>oiiáks biskups kerti því, sem tæki

liann miöjan, ok bættist honum þegar. Kona ein spottaöi

þcnnu atburð, ok sagði háðúng mikla, at svá skildi heita verða

firir gildum körhmi , sem firir konum vanheilum. Eftir um
^^óttina tók hún stríðan. augnaverk , ok -bættist henni eigi fyrr

sú sama kona hét firir henni, sem firir karlmanninum hafði

^ieitið. Var honni þal í hug síðan, at gabbast eigi um firir

íilieit við í»orIák biskup.

Menn \óru at tjalda kirkju á einhverjum bæ góðum* . .

hana^ ok mæddist hún mjök, en þóttist

vita vísan bana sinn eða örkuml, ef hún léti laust; hét hún

þá meðr góðfýsi á hinn sæla }>orh'ik biskup til fuHtíngs sér;

náði hún þá litlum knífi or skeiðunum, uk pikkaði hálsinn á

graðúnginum, en hann féll niðr, ok rétti frá sér fætr, sem
flauðr væri, ok var hann aldri mannýgr síðan, en hún hresst-

ist skjótt, lofandi guð ok sælan líorlák biskup.

Míracnlum.

48. Ilestr lá í ísi, þar er djúpt var undir, ok mátti eigi

^ipp koma. þá var sótt sleggja ok brotinn íssinn ok vídd vökin,

^'ar þá upp dreginn hestrinn, en sleggjan datt í vökina ok djúpit;

hún náðist eigi. Var þá heitið á þoriák biskup af þeim er

Kieð fór, at nást skildi sleggjan, ok markaði lijá á landi. En
litlu síðarr kom hann til, ok lá þá sleggjan á landi undir mark-

ínu, því er hann hafði gert. Fór hann heim feginn, ok sagði

þessa jartein.

í Skálholti brotnaöi þelahögg, er gröf skildi gera; þá var

lekin öx mikil ok höggvinn þelinn með henni; þá týndist hún,

ok iivaðst engi varöveitt hafa. I>á var sagt til Páli biskupi,

eu hanu hét á I>orIák biskup kerti jafnlöngu öxarskaftinu.

tveim nótlum síðarr fannst öxin í hvíla þess er geymt

skildi hafa.

Maðr lét gelda hest sinn, en hann svall svá ákailiga, at

allan blés kviðinn, ok vóru svá mikil vágföli, at náliga fúnuðu

íií' hestínuni allar skauðirnar. Sá liét, er hestinn átti, at gefa

i) V. 2 hl&b i 382
j
jarteinin er til i 645. 2) upphafi^ iiiá sjá í 645.
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húlfan sailiim J)Orláki biskupi, ef við rétti, en hálfum mánuði

síðarr var hestrinn alheill, ok ei'ndi sá muör [heit silt).

llúsfrú sú er íngunn liét, er bjó skamt í brott frá bisk-

upsslólinmn í Skálholli, á þeim bæ er í Gröf iieitir; hún týndi

gulli sinu ok varvíða leitað ok fannst eigi. þat var vij vetrum

firir andlát ijorláks bisknps. IJún haföi lieitið á holga menn,

föstum ok fégjöfum ok söngum. En er hún heyrði hvern dag

sagöar jarteinir heilags J)orIáks biskups, þá liét hún at gefa

honuin hálft gullit, ef fyndist; en litiu síðarr fann verkmaðr

einn gnllit, ok lá á götu á öðrum bæ, sem þá væri nýfallit.

niðr, ok höfðu fálækir menn litlu áör gengit þá sömu gölu,

ok höfðu þeir ekki fundit gullit né sét. Síðan tók verkmaðr-

inn guUit ok bar til þeirrar er átti, ok varð hún stórligu fegin,

lofandi guð ok Iieilagan þorlák biskup.

í Odda varð sú ulburðr, ut uuuluhelUr féll, ok dó þar undir

xj naut, en uxi einn var lífs þá er til var komit, sá er raestr

var, ok hrærði höfuðil ht|l]þat, ok lá bjurgit á uxanum þriggja

álnu hátt eðu meiru, ok máttu menn því hvergi brotl komu eða

liræru. J>á var hcitiö kerti miklu til þorláks þakka, ef uxinn

kæniist lífs undun bjarginu. I>á var höggvit bjargit mikinn
I

hlutu dugs; en þá er því var af komit, reis uxinn heill upp ok

gekk til nauta, en kertið var sent í Skálholt. ]>essi bær í Odda

var fööurleifö Sæmuudur prests ens fróða, og auðguði hann

þaun stuð með stórum tillögum ok miklum ríkdómi, ok smíðuði,

þar kirkju miklu, ok lét vígju hiuum iieíiagu INichoIuo erkibisk-

upi. l>essi Sæ-mundr [vur] uíi Jóns Loftssonar.

Menn iágu á skipi í háska niikluin íu'ir einnl höfn á Is-

landi; var váðvænt at upp myndi reku. l>á helu þeir á liinn

heilaga líorlák biskup, ok kom þegur sá byrr, ut þcir lögðu ei

fyrr segl en ;í jSoregi.

Af kanpmönnum.
4í). Kaupmenn nokkurir fóru or Orkneyjum, ok kómu viö

Færeyjar, þar sem flugubjörg vóni firir, ok stóð bæði at veðr

ok straumur, vóru þeir ullnæ.r komnir, ok þótti þeiin sér lítil

ván Jífs. |>á hétu þeir á sælun l^orlák biskup; en þegar gekk

veðrit, ok stóð þá af bjru'guuum; lóku þeii* fúui dögum síðurr

þá höfn á íslandi, er þeir vildu sjálfir, og færðu í Skáiliolt

heit sitt, iiij ok x.v merkr vax, lofandi guð ok heilagan þorlúk

bisknp.
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Hinir þriöjn kaupnienn vóru staddir í Englands hafi meðr

i^iklum mannliáska, ok helu þeir á heihigan i>orh'ik biskup,

þágu þat er þeir báðu. jjessi heit öU vóru fœrð Páh bisk-

upi með skýrum írásögnum.

ÓKifr hét maðr, er lók fótarmein mikit; var þat langan

tíma, at iiann liaUraði fram við staf, þartil at svá tók meinit

at þýngja honum, at hann lagðist í rekkju, ok gjörðust á

stór hol með beini, en fell or blóö ok vágr. {'á kom til sá

maðr, er gjörla kunni sjá: Árni bóndi or nrautarholti, læknir

góðr; ok er hann sá fótinn með úlrúauHgnm þrota, mæiti luxnn

til Olafs: ^^]»at uítia ek, at þú munir deyja af þessu meini,

nema kraftr heilagra manna guðs vinni þér bót." En er hann

heyröi þessi orð , varð hann mjök hryggr, ok hét á saílan

torlák biskup sér til iieilsubótar. Síöan sofnaöi hann
; þá

sýndist honum heilagr þorlákr biskup; Iiann fór höndum um
fótinn sára, svá segjandi: .,sá ek aumleik þinn, ok heyrða ek

úkall þitt; héðan af mun þér batna, ok gjalt vel heit þitt."

vaknaði hann, ok var or allr verkr ok þroti fy'tinum , en fám

nóttum síöarr var hann alheili, ok lofuöu allir guð ok hinn

sœla l^orlák biskup, þeir er heyrðu þessa jartein.

Capituhm.

50. Ein prestskona úng ok ynnilig, væn ok vinnugóð, er

Halldóra hét, húsfreyja Torfa prests, er fyrr var gelið, tók van-

heilsu svá mikla, at hún lá í rekkju þrjá vetr. llún varð svá

nHígiilaus , at hún fékk ei snúit sér í sænginni. Mörgu var

heitiö íirir henni, ok skipaðist lílið við. J>á kom upp helgi

Í>orláks biskups, ok vóru þá umræður, hvárt ei myndi ráð á

hann at heita. I)á birtist sæll þorlákr biskui* húslVeyju einni

í svefni, er llalldóra hét; hún bjó í Vestnumnaeyjum. llann

var í svartri kápu. Uún kenndi hann, en þoröi þó ekki at tala

við hanu. \yá mælti hann : ^jivárt þikkir yðr auðsýnt, at ek

megi árnaHalldóru heilsu? — Fari húu í Skálholt, en ek mun
beina ferö hennar, ok vinna henni bót er hún kemr þar".

Síðan var hún flutt*

[Sá alburðrvarð, at prcstr einn skyldi messo sýngja, ok þá
er hami vildi bæta í kalckinn

,
þá stóð bogi or kalekinum ok var

i) her V. 1 btó i 382.



[gat| á' honuni; lekk þetta prestinum mikils, ok hét á sælan

|)orlák biskup til umráöa'- , ok eftir þat let hann vín i kalek-

inn, ok kom eigi einn dropi or síðan. Söng hann þá út

messuna [með miklu þakklaiti viö guð'*.

Af úngnm svein.

51. Sá atburðr gjörðist enn, at prestr einn fæddi upp

svein þann er kona lians var móðir at, en menn hugðn annann

föður. En er prestr varð félauss, þá varð þat ráð manna, at

þeir fylgdu sveininum til föður[s]ins, en hann var eigi heima;

en þeir létu þó þar eftir sveininn. }>á varö kona hans reið

við, ok rak á brottu sveininn. þá var mjök kveldat, ok harðla

mikit regn úti, ok vötn stór á þeirri leiö, er hann skildi fara.

Sveinninn var ei ellri en vij vetra. Hann leitaði þann veg

aftr, sem þeir höfðu þangat farit. En litlu síöarr iðraöist

konan mjök, er hún hafðí piUinn brott rekit, ók sendi hún

menn at leita hans; ok er þeir fundu hvergi, þá fóru þeir á

þann ba;, er svein[n]inn haföi á vist verit, ok var hann eigi þar.

|)á fóru þaðan margir menn at leita hans. En er prestrinn

heyröi þetta, varð hann hryggr mjök, ok fór til kirkju, heitandi

á sælan |>orIák biskup, at sveinninn skildi finnast heill. Hann

tók sýngja psaitera, ok eftir lítinn tíma h'öinn kom þar svein[n]-

inn glaðr ok kátr, en öll hans klæði vóru gjörsamliga þur,

utan lítil dögg á skóieistum hans. Sveinninn var í skinnstakki,

ok var hann með engu móti rigndr eöa vátr, heldr hUUlauss

allrar döggar. l>á var hann spurðr, hversu hann heföi farit

ifir árnar, er liann var ekki vátr, því at á þeim veg vóru tvær

ár stórar, ok engi mátti forðast þessar ár, sá er fara vildi milli

fyrrsagöra bæja. Sveinninn svaraði: ,,enga fann ek ána í mín-

um veg, þvíat þegar sem ek fór brott af þeim bæ, er ek var

áðr til leiddr, fór ek grátandi ok sýtandi, kallandi oflliga á sælan

þorlák biskup, þvíat ek vissi eigi hvert ek fór. Um síðir kom

ek til sauöahúss nokkurs , ok þar inngangandi Iögðu|m]st ek

til svofns, ok sofnaða ek; en sem ek vaknaði, ok ek brá aug-

um sundr, sá ek þenna bæ, ok þegar viðkennandist gekk ek

• 'i .

'
^ ^

.

)) frá fyrra [ er fyUt epUr 383 a (Nr. 65); hér byrjar aptr 382.

«) nokkorra skjótra orráí)a, 383 2.

s) frá [ ok lofaíji alniáttkan guh ok enn sœla porlák biskup, 383 a.
*
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Iieim higat". En allir þcir sem heyrðu, ok sá vitni á hans

^læðum, gerðu guði margi'alílar þakkir, sá er veitir firir sinn

játtera svá fáheyröar jartcinir. En þessi alhurðr gjörðist suðr

^índir Eyjaijöllum, á bæ þeim er Arnarbæli^ heitir, á hverjum

fyrrsagðr prestr bjó.

Kona hét þórný suðr í Flóa, sú er hcfja skildi kelil af

eldi með annarri konu. J>á varð tré ftrir lotnmhennar, ok fell

luin um tr(Mt; en þat vellanda, sem í katlinum var, steyptist á

liuna, ok brann hún mjök. En hún var svá sár, at hvergi

mátti við hana koma, ok hún fckk ei óæ.pandi borit. þá hét

Juin á hinn sæla j^orlák biskup til nokkurra umbóla, ok at hún

gerði cigi öðrum mönnum únáðir af sínu háreysti. Eftir heitið

í'est sofnaði hún skjótt, ok vaknaöi náliga alheil, ok fór í

klæði sín, þvíat allstaðar, þar sem húii haföi brunnit, var á

komit nýtt skinn, þunnt ok fagrt. En á næsta dag eftir rcis

hún upp or sinni hvílu heil ok velfær til allrar sinnar vinnu,

lofandi guð.

Cápitulum.

52. Sú var önnur kona, er haföi innanmein um xxx vetra,

meö svá miklum sárleik, at hún spjó löngum blóði; varð hún við

öngvær ok auðkumul. Ilún kenndi í meira lagi þá er nálgaöist

hátíð I>orláks biskups. [þá hét hún á þann blezaða guðs vin,

ok fékk hún þegar mikla bót síns mcins-, En um kveldit firir

átta dag jóla var hún í kirkju [þá er myrkf* var voröit
;
þá sá

hún Ijós mikit i sönghúsit innar, ok mann skrýddan í ijósinu.

I>aðan af kenndi hún ekki kviöþrota, en var þó nokkul h'tt sárt

firir brjóstinu. " En um nóttina firir geisladaginn-* sá hún heil-

agan J)orlák biskup ganga í [þat herbergi, sem hún lá í^, ok

þaðan af var hún alhcil meö öllu.

þriðja kona var sú, er tré mikit féll á inui í húsum
,
[ok

i) liVib mun vera Jiar sem nú heitir Milbbæli
;
þar var kirkja og prests-

setr aí) fomu.

frá [ lag^i þá prestr þat rá^ til, at hon skyUU hcita á hinn sœla

I>orlák biskup, ok ger^i hon svá, ok fekk hon mikla bót sins nieins um nótt-

ina fyrir messudaginn, 383 a iNr. 62).

3) frá
[ þannig 383 2; sem, 382.

4) átta dag frá enom þrettancla, 383 1.

ö) frá [ svefninni sitt, 383 2.
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brotnaði hryggrinn í henni ok rifin
;

lagöist hún í reki^jn, svá

sár ok sjúk, at iivergi málti við koma'. En í nnllim yinbrodaga

á jólaiostu liét firir henni bóndi liennar ok son á sælan |>or-

lák biskup, at sýngja |íinitántigum siuna- Fater noster, En

drottins dng hinn næsta eftir, þá er menn vóru at mossu,

[ulan lu'isl'rú ])aíjarins var lijá henni , ok ein úng mær var iijá

henni'*, þá ríinn á [líina sáru konu ómegins þúngi, ok þegar

sýndist lienni ijm ganga í herbergit líoilagr í'orlákr hisi^up í

kanoka búníngi, ok er iu\nn nálgaöist sængina mælli hún : ^^sæl

erum vær, er þú komt liíngat", ok í því val;naði lu'm*." l>á

spuröi húsl'rúin , \iö luern hún niœlti. .,Við sælan þoriák

biskup", sagði itún, ^J)ví at liann kom lier", [ok þegar kenndi hún

sik algerfa heilsu hafa tekil, upp rísandi or rekl;junni, ok lof-

aði guð ok sælan |>orlák biskup''*.

Í^ess er enn getið, at fátækr maðr fór [um vetrarlíma*^

með mey sína únga at aldri [ok sjúka*^, þó hafði hún fulit vit

sitt ok mál; síðan gerði" á hríð mikla lirir þeim, ok kom

hann eigi nieyjunni lil húsa; liann gerði at Iienni snæhús, ok

var hún þar [vij nætr", svá at engi niaðr kom til hennar'*V

[En er at henni tók at þröngvabæði* ' kuldi ok matleysi, þá hét

hún af öllum hug á hinn hcilaga þorlák biskup'^. Eftir þat kom

maðr at henni í kanoka búníngi, og gaf henni sœtt brauð at

eta. En síðan kenndi hún hvárki húngrs né kulda. Var hún

síðan fundin'=* ok heim færð, lofandi guð ok hinn sælaj^orlák

biskup.

Menn fóru ieiðar sinnar heiðarveg mikinn, ok lagöi [ifii'

þoku mikla*-*; vissu þeir eigi hvar þeir fóru. J>á iíétu þeir á

sælan þorlák biskup, ok súngu fimni sinnuni Pattr noster. J>á

i) frá [ ok brotno^o bein fyrir, ok lá lion í rckUjo iUa haMin, 383 2(Nr. 63}.

a) frá l vanlar í 383». a) frá [ vantar í 383 2.

4) frú [ hana úiTiegins höfgi , ok |>óttist lion sjá Jjorkik biskup í kant-

arasloppi , ok niœltl hon niet) fagnabi: ^jVel varí) oss nú'\ segir hon, (,cr

þú komt híngat'', 383 2.

ð) frá [ en fra þeim fimdi kcndi hon súr livergi nieius, 383 2.

o) frá [ of vetrardag, 383 2 (Nr. 66;. 7), frá [ b. v. 383 2.
.

b) lagí)i, 383 2. u) viij daga, 3832. 10) at viíja, b. v. 3832.'

n) frá f ok er hana tók hvárítveggja injök at angra, 383 2.

12) til nokkverrar ásjá, b. v. 383 2. 13) heil, b. v. 383 2.

h) frá [ á fyrir þeim inyrkva mikinn 3832 (Nr. 69).
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[rauf þokuna', ok kom maðr móti þeim, sá er þeim vísaði

þann veg, sem þeir skildu fara.

Fátækr maðr einn tók augnaverk svá stríðan, at hann þótt-

ist eigi bera mega óaípandi. Hann liét á liinn sæla l>orlák

l)iskup, ok bœtlist honum þegar. llann fór i Skáibolt ok sagði

biskupi^ þessa jartein, fáandi houum'* í hönd lal;an penníng, er

hann baföi beitið.

Einn úngr sveinn [féll í fársótt, ok-* lauk því svá, at kviðr

bans slitnaði , ok þótti mönnum vísa-ván, at hann myndi [við

barnikvæli lifa alla sína œfp. I>á betu þau faðir sveinsins ok

nióöir á l>orlák biskup, ok varð sveinninn heiU ok örkumlalauss.

IJngr*' (niaðr einn fátekr ok nakkvat skyldr binum sæla

þorláki biskupi, ok bafði hann oft verit honum mikil stoð í

tillögum; en eftir hans andlát aflaði hann sér atvinnu, sem hann

mátti heJzt, ok sat á isi á velrinn ok velddi fiska. Ok eitt sinn er

hann sat í köldu veöri, þá hét hann á hinn sæla forlák biskup, at

bann skildi gefa bonum veiöi nakkvcrja, ok söng fimtöguni

sinna Pater nosier^ ok veiddi bann fimtogu flska"^

. . : . **til minnis svá dásamligs tákn[s]. Allir beyrandi menn
lofuðu guð ok heilagan þorlák biskup. En á þeirri sömu nótt,

sem þessi blezaði biskup gaf beilsu fyrrsögðum manni, fóru

tveir menn til þess bæjar, er hann lá í, var annarr Einarr prestr,

en annarr bét Erlendr. I>cim birtist eilt skærasta Ijós fagrliga

skína ilh' þann sama stað, en eigi vissu þeir, hvaðan þat Ijós

skein; ok at hugleiddum fyrrgreindum hlutum ok samkæmd
tímanna, kendust allir við, at sú var bin sama stund, er þeir

sá Ijós skína, ok heilagr þorlákr biskup birtist hinuni sjúka,

gefandi bonum heilsu. fví sé guð lofaör ok hans blezaði ástvin.

Af skríugjörð.

53. þá er menn höfðu ógrynni fjár gefit þorláki biskupi,

þá keypti Páll biskup skríngjörð at þeim manni er I>orsteinn

hét, er þá var gullbagastr maðr á öllu íslandi. En er þessi

gullsmiör fór í Skálbolt af alþmgi, fór með honum sá maðr,

i) frú. [ hratt af myrkvanum, 383 2.

2

—

z) leibrött; í 382 stauda ovh'm öfugt : lionum — bisknpi,

4) frá [ b. V. 383 2 (Nr. 07). a) frá [ Ufa \ih örkymU alla evi ok

óhagincU, 383 2. o) Iiér vanta 4 blö^ í 382.

t) frá [ fyllt eptir 3832 (Nr. 68). ö) byrjar aptr 382.

1. B. 22



er Björn hét, hann hafði steinsótt með miklum óhœgindum;

ok er þeir vóru skamt á veg komnir, tók Rrir um íor hins

sjúkamanns. Prestr einn skýrr ok sköruglyndr, sá erBjörn hét,

var í för þeirra. I>á hétu þeir með hans umráðum á sælan

forlák biskup, at gefa xij álnir vaðmáls, ok sýngja v togum

sinna pater nosler. En þegar þeir höfðu heitið
, þá beiddist

hann þurftar, ok flaut þegar sá steinn [fram af hans getnað-

arlim^ , sem honum hafði lengi meinat; hann var harðr ok

tindóttr, eigi lítill vexti; hann var síðan varðveittr, ok virðu

[svá vitrir menn-, at eigi myndi aukaverk skrínit at gera, sem

sumir menn hafaátekit, cr þessi jartein skildi þá verða hit fyrsta

sinn, er smiðrinn fór til [þeirrar skríngjörðar*'*.

Af fiskimönnum. míraculum.

54. 1 Áustriröíngaíjórðúngi á íslandi, þar er Álptafjörðr

heitir, fóru menn út á tveimr íisklskipum or einni höfn ; vóru

vij menn á öðru skipinu, enn tveir á hinu minna, i>eir íisktu

vel hvárirtveggju. En er á leið daginn, tók at vaxa vindr, ok

gerðist hreggviðri mikit ok hinn mesti stormr. lleimtu þcir

upp síðan veiðifæri sín, ok lögðu undir eyjar þær, er næstar

vóru. I>á bjuggust þeir við, er betr höfðu skipat, ok reru á

síðan vaskhga til hafnar. J^eir brutu skipit í spán, en týndu

hvívetna. Menn urðu til at lyjargaþcim, ok vóru teknir lifandi

or sjófarháska, því at ijöldi var fólks á landi. En er þeir sá

af hinn minna skipinu, hversu háskaliga fór um hinna ráö, er

betr höfðu skipat, þá sló á þá ótla ok hræðslu. þeir hétu á

hinn sæla i>orlák biskup til lífs ok farargreiða, ok súngu j^ater

nosler] loru síðan inn á boðana. En þeir sem á landi vóru

sá slundum at eins skipit, ok þótti öllum þeir ráðnir til bana.

En er at sótti landinu, sá þeir, er á landi vóru, hinn þriðja

mann sitja við stýri í svartri kápu á skipi þeirra, og stýrði svá

at landi, at aldri skeikaði, þó at iíir félli; kómu þeir með heiki

skipi at landij ok héldu öllum farmi sínum ok öllu gagni því

er á skipinu var. Allir undruðust, er þeir tveir kómu lieilu

skipi til lands. i>á vóru þeir spurðir, hvar sá var hinn þriði

maðrinn, er landsmenn höfðu sét á skipi með þeim; en þeir

frá [ frá honum, 383 2 (Nr. 64).

2) frá [ menn l)at vitui til vcra, 383 a. 3) frá [ smíl5ar, 383 2.
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sögðu sik engan mann þar sét hafa. f>á gaf öUum at skilja,

at heilagr Iiorlúkr biskup hafði stýrt skipi þeirra til lands; lof-

uðu þá enn allir guð, þeir er heyrðu, ok sælan þorlák biskup.

55. Annarr atburðr varö sá, at menn fóru á skipi byrleiði,

ok sigldu þeir út or firði. En þá mættu þeir öðru skipi , ok

sigldi þat á mót þeim inn eftir firðinum. Ok er þeir fund-

ust, þá spurðu þeir, erútsigidu, liverju gegnöt um þeirra ferö,

er þeir sigldu í niót veöri. En þeir sögðust nauðsyn eiga til

íljótrar feröar, ok höfðu heitiö á sælan þorlák biskup. Skild-

ust síðan, ok fóru hvárir Jeiðar sinnar.

Kárr hét maðr kynstórr, er fór á ferju mikilli firir land

fram meö fullum farmi. þá gcrði at þeim hvassan storm, ok

máttu ekki firir sjá; sigldu síðan á sker, ok horfði bœði til

nianntjóns ok fjárskaða. I>urfti þá skjótt at taka lil góðra ráöa,

ok svá gerðist, þvíat Kárr hét á heilagan í>or!ák biskup, at

gefa C yaðmála í Skálholt. Ok þegar sem þeir höfðu heitið,

þá kendu þeir sik langt brott horna frá skerjunum, ok hafa

forðazt allanháska; héldu síðan öllu heilu til lands, lofandiguð.

Sá atburðr varð á einum bæ í Vestfirðínga fjórðúngi, at

allir mcnn höfön farit frá húsi helgan dag, nema úngmenni

ein vóru heima, en sólskin var sem bjartast. Um daginn, sem

áleið, urðubörnin vör við, at eldr var kominn í hús þat, sem

ván var at allr bœrinn myndi brenna, ef því vyrði eigi borgit.

l>á hét cinn sveinninn, sá er ellztr var, á sælan þorlák biskup,

at hann skildi hjálpa til í slíkri nauðsyn. Eftir þat dró skv

á himin, ok hljóp ofan svá mikit regn ok vatufali, at af þvi

sloknaöi allr sá eldr; en regnit kom hvergi víðara en þar um
-bæinn, ok sá menn jarteinir iivárstveggja, er heím kómu

:

eldsgangsins ok vatnfallsins.

Af konum ij.

56. Konur tvær fóru á vetrartíma ífrosti miklu ok hvössu

veðri um íjaröarís. i>á tók önnur.þcirra barnssótt, ok þótti

þeim lítil ván lífs , bæöi konunni ok barninu, í slíkum háska.

I>á hétu þær á sœhui þorlák biskup til bjálpræöa. Síöan fæddi

konan meybarn, ok cftir þat kómu menn at þeim, ok fluttu

þær lil hæjar. Síðan var mœrin skírð. Barnit var mjök sakat

af frosti, augun mjök þrútin, ok iítil sýnin, en víða sár á, ok

tók at knýta beinin, ok þar kom um síöir , at út sprakk augat

22*
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annat á Idnnina, en barnit æpti svá aísiliga, at cigi þótti ván

at því myndi dnga svá lengi láta. Allir nærverandis menn kóm-

nst við, ok hétu á sælan Jíorlák biskup, at hann árnaöi þeim

miskunnar víð guð. Var þá tckin mold or lciöi I>orIáks l)isk-

ups , ok lugö á miIH augasluöuruis ok kimiarinnar barnsins.

Var þá niðr lagt barnit, ok sofnaöi þegar, ok vnr þetta nærnóni

dags. En um kveldit síð vaknaði barnit, ok var þá augat komit

í sinn stað, alheiit ok íagrt, en annat var blátt ok iila litt, ok

vóru þá lausir knútarnir, en gróin sárin öll, ok hafði barnit

fengit fulla heilsu.

Mœr ein úng, sú er Jórunn het, lítil beinvöxtum en úheil

í líkama: faðir hcnnar ok móðir vóru félítil; en sem hún var

þrettán vetra, lagðist hún í rekkju, ok hafði verki mikla í öllum

bcinum, en þó lá mestr verkr í lendum hennar, þar til er þær

knýtti eu hana krefli; málli hún ekki ganga, ok vavð hana at

bera hvert sem fara skildi; gjörðist þá áhyggjumikit þeim er

hana skildu varðveita meðr lithim ijárkosti en langæligri van-

licilsu. Jictu þau síðan á hinnheilaga þorlák biskup til hcilsu-

bótar mcyjunni söngum ok bindindi, ef hún mætti einbjarga

verða lil göngu. En viku síðarr iók mærin svá bráða heilsu

ok algjörva, at um nóttina var hún kvöld af vanmætti, en um
daginn eftir [•svá]' hcil, at hún gekk einsaman staflaust.

[En ann]an dag eftir var hún sýnd skynsömum [mönnum ok]

skýrum at fjölmennri kirkjusókn, en viku síðarr náðu menn at

sjá hana í Skáholti heila ok styrka, með vitnisburði rcttorðra

manna um hennar vanheilsu, ok var þar lýst þcssi jartcin.

57. Son eins prcsts góðs ok göfugs hafði fótarmcin á

únga aldri; visnaði fótrinn ok ústyrktist. Svcinninn hctlJjarni;

hann var hlýðinn ok auðvcidr sínum fræ-nduni , en fótarmeinit

þröngði honum svá, at náliga lá hann í rekkju, en mátti með
öllu ekki ganga. þctta fékk mikillar hrygðar fööur hans ok

móður, því at þau unnu mikit svcininum. Síðan hétu þau á

hinn lieilaga ]>orIák biskup til hcilsubótar honum, meö söngum

ok fégjöium, en þó varð ei ])ráö skipan á, ok var þcim l)ó

öllum hugléttara síðan hcitiö var. Fám nóttum síðarr bar firir

konu um nátt, at hún þóttist niann sjá ganga í rckkjugólfit,

þar næ.r sem hún hvíldi, í svartri kápu, ok mælti við hana:

i) skorib horui(5 af blaíjiim.
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,,hversu ferr at fœtinum sveinsins Bjarna"?— ITún þóttist svara,

at lítt þætti batna. Uann mæiti: ,Jiggja munu þar ráö til.

Taki smyrsl^ I)orláks biskups, ok mun þá batna sem þat er á

borit". Húnvaknaðij ok sagði firirburöiun ; en prestr þ[ót]tisl^

sjá meö sinni vizku, at smyrsP þau myndi v[era viö]smjör þat,

er vígt haföi hinn sæli þorlákr biskup; tók þat síö[anj ok reiö

því á fót sveininum nokkura aftna í . . . nti. En þaöan frá

bæítist honum dag frá [degij, þar til er hann var alheill , ok

fóru þau faðir hans ok móðir með sveininn í Skálliolt, ok sýndu

hann þar, segjandi ok víöfrægjandi þessa jartein , ok lofuöu

guö ok sælan þorlák biskup.

Af gullhríag.

58. Atburðr sá gjöröist, sem mikils er verðr. Gullhríngr

hvarf frá húsfreyju einni, or lokum þeim, er vandliga vóru læst

iðuliga. ílans var leitaö víöara envánþótti, þvíat þat var sumra

manna ætlan, at vanleitað myndi vera. En er menn þraut at

leitinni, ok henni þótti engi ván annars, en af manna völdum

niyndi vera, þá var heilið á himi heilaga I>orlák biskúp, at

hríngrinn skikii finnast; var bæöi heitið söngum ok fegjöfura.

En annan dag eftir fóru úngmenni ij at luM'fa mosa lítinn , er

hafa þurfti; gengu þau í eina gröf, þat haföi iyrr meir verit

koigröf, en þá var 011 innan mosa vaxin. Ok er þau vildu inosanu

upp taka, þá sá þau meira saman í einum stað undir bakkanum,

ok tóku þau þann mosa upp, en þar var hola undir; þá hraut

þar or fram gullhríngrinu, en markstika stóð gagnvert; þá var

at nýju sá borinn máli, er h'kligastr þótti áðr til at hafa stolit

hrínginum, ok gekk sá þá viö , ok sagði þat meö , sem bæði

var heimsligl ok illgjarnligt, at hann ætlaöi, ef tóm hefði til

gefizt, at kasta hrínginum í gjár eða vötn, þar er aldri mætti

finnast. En heilagr forlákr biskup gjOröi þá fegna, er sitt

góðs nálguöust, en let hinn eigi ná at söðla glæp á úhapp,

er firir öndverðu hafði tekit hann.

IHiracula-

59. Maðr het Guðiaugr , er lagöist niör gálausliga ok

sofnaöi fast; en er hann vaknaöi, þá var hann verkóöi ok tók

fast undir rifin. En er honum þótti nokkut af sér létta sótt-

leiíir.
; smyrls, 382. 2) rlfil horn af bla^binu.

1
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inni, ok róara innan rlfja, þá sótti iit þrotinn , ok var þá sem

Irogi væri livelt't á síðurnar. Ilann hét síðan á lúnn sæla þor-

lák biskup til heilsubótar sér, ok varð htlu síðarr aUieiU; sótti

hann síðan heilagan dóm foriáks biskups, ok sagði sjálí'r þessa

jarteign.

Einn úngr sveinn féU á tálgukníf, ok skcinclust iðrin mjök,

svá at hann þótti banvænn. Faöir hans hét á l>orlák biskup,

bæði söngum ok at gefa vj álnir vaðmáls í SkáUioU; varö

sveinninn heiU innan fárra nátta, ok sá þó á örit aUa æfi. Uni

suraarit eftir fór faðir sveinsins tU alþíngis , hann keypti ketil,

ok tók til vaðmáls forláks biskups, er hann skorti tU ketils-

verðsins elligar. En hann sagði þeim ekki lil, er umsjó stað-

arins höfðu. En er hann fór heim af þíngi, þá vóru margh'

katlar á einu hrossi
;
þá tók hrossit at æöast, ok féllu ofan katl-

arnir allir, ok brotnaði allr í sundr sá ketillinn, er hann átti,

en allir aðrir vóru heilir. En annat sumar eftir fór hann unn

til alþíngis, ok sagði þar þessar jarteinir allar saman.

Menn fóru ok vildu henda skjarra sauði, ok kvíoðu á fluga-

björgum, ok vildu þar höndla. En þar hrataði ofan cin ær

firir björgin, en sá var félítill er átti, ok hét á heilagan l>or-

hik biskup, at honum verði œrin at nytjum. En er hann kom
þar sem ærin hafði stokkit, þá fann hann hana heila; varð

hann feginn, ok fór heim [með] hana, lofandi guð ok sælan

I>orlák biskup.

Af ferjumanni.

60. Maðr hét Steindórr, er varðveitti ferju í SkáUiolli

á þeirri á er Ilvítá heitir; hann Uutti ifir ána prest, þann er

sýngja skUdi íþíng sín, en fátækir menn sátu viö ána, ok vildu

gjarna í Skálliolt, þvíat þcir áttu þangat mest skjól at sækja;

en veðr var mjök hvast ok kalt, en skipit frosit ok sollit, en

áin mikil ok breið ifir at róa, en ferjumaðr var í skinnbrók-

um þéttum. Síðan fóru snauðir menn tíu á skipit, en Stein-

dórr hinn ellifti. í því kom til hinn lólfti maðr, ok sté þegar

á skipit. I>at bar skjótt frá landi ok á djúpit; en þegar veðr

kom at, þá fylldi skipit, ok sökk niðr. þá skaut því enn upp

um sinn, en þá fór í kaf aUt sanum, ok héldu liinir fátaíku

menn Steindóri svá fast í kafi, at hann komst eigi or höndum
þeim, fyrr en hann fór af klæði því, sem þeir héldu flestir á.

Eftir þat skaut Steindóri upp, ok haföi hann drukkit mikit,
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ok var þjakaðr mjök af kulda. var enn eftir mesta ár-

ííji^^ipit; kómu þá upp hjú Iiomun flcsíir mennirnir, ok allir þó

HOátnir; var liann þá lu'æddr um sitt líf, ok hét á hinn heil-

aga I»orlák biskupl, at hann skildi til þess lands koma, er nær

varSkálholti, ok lík hans skildi finnast, þó íit lionum vyröi eigi

lífs auðit. Síðau fór hann til griinna, ok var þá svá þúngr í

vutninu, er fullar vóru skinnbrækrnar af vatni. Hann ætlaði at

vaða í kafi meðan [hann] vissi nokkut til sín. }>á verðr und-

arligr atburðr. [llann þó]ttist sjá hönd manns í kafinu, ok

sópaði vatnimi frá andiiti hans ; iók hann þá önd í kafl , svá

at hann drakk eigi, ok fór svá þrysvar. Eftir þat tók áin at

grynnast, ok grutlaði hann svá til lands, ok mátti hann hvárki

standa né ganga, en menn fundu hann. En hann varð heiU

innan fárra nátta. J^etta gjörðist ártíðardag Klængs.

llálfum* mánaði síðarr varð sá atburðr, at þessi sami maðr

i) Meí) því þetta er hin síibasta jartein í 382, setjnm vör hér

stutt yfirlit yfir jartcinir Jjorláks biskups, Fram til upptöku ^orláks bisk-

ups(.kap. 40j er 382 fyllst og bezt aUra bóka í jarteiminum, ok skiptir

Jeim i ijætu cptir tímatali: 1) vitranir fyrir alþíngi 1198 (kap. 33 — 35)

alls 4, ])ær standa og aUar í og C; 2) l)œr jarteinir, er urt)u á al]nngi

1108 (kap. 3Gj, alls 0, l)ær standa og allar í A og C; 3) JjÐer jarteinir,

sem iirbu frá Jnnglokujií Itab ár til upptekníngardags Jíoi'láks biskups

(2 -20 Juli), aUs 26, sem standa í /? (kap. 37-40;; liar af standa 20 í

Á (kap. 24—25; bls. 119—122), cn í C standa a?) eíns 12. Kap. 41

sýnist aí) vera nÍL)rIags-kapítuIÍ (|)ar or cyha. í 382, on liann hcfir eflaust

staibib þarásama sta^), og œtlum vör, aí) hin elzta saga hafi enda^ hcrí

i C stendr þessi kap. litlu á eptir jarteininni (^á BrcÍL)abólsta'b" (kap. 43)

sem yixvh 25. Juli, e^a 5 dögum eptir upptekníngardagíun, en næst á undan

jarteininni um lloltavatn (kap. 44), seni stendr frenist í 045; má því vel

vera, iCb ekki vanti framan vií) jarteinirnar í G4 5 anna'b cn upphaíi^ á

tessari jarteiu ; má og vcra, aí) elzta sagan kunni aií vcra skrifub ura

sumari^ 1108, og hafi ekki ná^ lcngra fram (i ;á eru jarteinirnar víst brjál-

£ií)ar frá ])ví sem þær voru í öndvert)u). En nú taka vit) (frá kap. 44 og

^t) jarteinabækr þœr, sem PáU biskup lót um sina tí^ lesa upp á all>íngi.

Hin el/ita af J)eim, og sú eina scm nú or til, er 645 fsjáViíibæti i hór næst

á eptir), alls 46 jarteinir; þar aferu 15 i 4 (kap. 24—25; bls. 119—122).

Bn nú skiptir alveg xmi or'bfœri í 382, þvi hó^an frá (frá kap. 44ogút)eru

jartcinirnar þar ekki nema stutt dgrip, cfiausteptir bókuiii Páls biskups^ eru

32 jarteinir teknar eptir 645 (hinar 14 munu hafa staí)i^ í þvi sem vantari 382),

en 20 cptir öfcrum bókum, (þar af finnast 7 i kap. 24— 25, bls. 120— 122,

en 5 í Yihh, ii. kap, 2—5), en ekki í rettri röí), oghverjar innanum a^ra.
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vaf enn \ið ána, sem áðr var frá sngt; en hann var maðr öl-

mosugóör ok luirmvitugr við fátækamenn um þat alU, er hann

mátti. En þá vóru fátækir menn margir við ána, ok máttu

eigi ifir komast; var íss á ánni ok ei gengr; en skipinu mátti

eigi iíir koma íirir ísi. Tók fátækis fólkit at gráta, er þat

mátti eigi ifir komast, né þat skjól sækja, er þat liafði lengi

lil sparaxt. l>á kallaði Steinclórrá hina fátækn menn ok mælti:

(^kosti þér, ok grátið eigi, lieitum vér heldr á hinn sæla }>orhik

hiskup, ok sýngjum v sinnum 'patcr noster'\ J)á tók fólkit at

sýngja; en þegar eftir þat þá féll af issinn um þvera ána^ . .

Merkilegt er, aí) síbasta jarteinin sem nú stendri 382, er nm Steinílór, scm og

ersibust í 645; kynni Jjví ab vera, ai^ ekki vantaíii anna^ af Jiorlákssíigu

t)ar, en endann á Jiessari jartcin, og hafi svo íinnur saga stabií) síbast

i bókinni. I C skíptir og iim blæ á sögunni vCb kap. 44. ]þánga^ aí)c ru

jartcinirnar miklu fœrri, og fléstar styttri og tni^r oríia^r en í 382, og aí)

eins ein jartein iimfram 382 (bls. 301); en úv þvi aít 645 tekr vi^ , þá

þrœ^ir C bók orí)rétt aí) mestu út 1 gcgn, en tekr ekkcrt \ir (i^vum

bókum Páls biskups, þvi þegar 645 þrýtr, c^a eptir javtcinina vim Stcin-

dór (,^há!fvira m&nu^i sí^ar"), tekr vi^ annarv miklu ýngvi jartcÍnaUafli,

(sjá Vi^b. in); fyvir þá skuld ur^u ekki fylltar eptir C cyt)urnav i 382

kapp. 47. 50. 52, því þær jartcinir , sem 382 hefir umfram 015, fínnast

ekki í C. — J>at> sem A hefir umfram B og C eru a^ eins 2 jarteinir \ít

upptckníng J)orláks biskups (kap. 27; bls. 123), og 6 litlar jarteinir (kap.

20; bls. 122). Yili menn nú hafa jarteinir J>orláks hiskups i réttri tima-

tals röí), ver^a menn lesa 382 (B) fram aí) kap. 44, en si^an 645

(Vi^bæti i) , og hafa mcnn þá í röttri rö^ allar jarteinir iÞorláks biskups

frá jólum 1197 til 13da Marts 1200 (90 jartcinir alls) j en úr þvi cr rðViii

óviss, nema hvat) vitranir Gut^mimdar prests Arasonar, cr Gnnnlaugr múnkr

componera^i, hljóta a'fe hafa gjíirzt fyrir dau'&a Urands hiskups 1201; og lik-

lega munu allar hinar, sem standa i Vi^hæti ii, og þær sem A og hafa

umfram 645, liafa gjörzt um daga Páls hiskiips.

sjá áframhald þcssarar jarteinar í G45 kap. 40. Ilcr þrýtr 382 (B) til

fulls og vanta 5 sítiustu blu()in af íírkinni, og a'ft síign Árna Magnússonar

vanta J^ar a^ auki 3 arkir aptan af hókinni, scm sjá mátti af götunum í

kjölnum á bindinu, þegar hann fékk bókina.



VIÐBÆTÍR,

1.

Jarteinabók þorláks biskiips, su er Pall biskup lét lesa

iipp ii alþíngi 1199'.

nmr lieL einii miluls luUtar bóndi ok vel fjúreigandi ; hann

bjó í Holti undir Eyjafjöllum. I>ar varð sá atburör, at vatn

þat er Uoltavatn heitir stemdi upp, sem stundum er vant, en

þar stóðu hey mikil at vatnsströndinni, ok horföi þat til mikils

skaða mörgum manni, ef ei næöi heyjunum. Síðan reið fyrr-

nefndr bóndi at sjá, liversu torsólt vera mundi at grafa út ósinh.

En er hann kom þar, þá var eiðit fertugt föðmum at mæhi;

lá þá á hit mesta hafviðri, ok varþess von, at á hverri stundu

mundi við auka. l\eiö hann heim, ok sagði konu sinni ok

öðrum mönnum , hversu torsótt mundi ósinn út at grafa.,

llétu þau hjón þá á liiun sæla þorlák biskup, at hann skyldi

árna þeim við guð meiri miskunnar ok vægðar um sinn skaða,

en þá þótti til horfa. Annan dag eptir fór hann með húskarla

sína, ok einn nágranni hans mcð honum ok húskarlar hans;

þeir höföu aUir graftól með sér| oc- gtloþo at moca þaN dag

alan sem þeir m^Te. En er þeir comv til oseNs. þa var haN

vtbrotcN. oc vt vatnit. oc stoþo heyen i friþe oc ii þvro

huide. En sa atbvrþr var sva mipc i gegn vaNþa þeim es þar

er a. at þeirii þoTe travT. at a einom dege mynde verþa. vt

mokaþr oscn. þoT íiolþi maNa væri at. Vrþo þeir fegner þesi

iartegn. oc þokoþo Gvþe ahnóltkom oc Sijlom dyrhge hans

Thorlake biscope . oc sagþc Grimr ipsc'-^ þesaiartegn PoU bisc-

opi . oc viröo aler mikils þesa artegn þeir es fra heyrþo sagt.

1) Prentu(i stafiétt cptlr A. M. 045 (4). Sú bók er ritub um 1200, en

vantar framan \ib óvisthva'í) mikib ; fyrsta jarteinin er fyUt cptir C (379), þar

(i C) stcntU- {jessi jarteinab;ilií.r rótt á cptir liap. 43 {_sjá bls. 315J og cr 615

eftaust frumritfyrir l)essuui líafla i C. J)ó vanta i C jarteinirnar : 2, 13

—

17, 10— 20, og YCttthi á sunuuu hinna cr nokkut) Önnur eu i 045.

2) hór byrjar 045.

3) þat) cr : sjálfr. Önnur latinsk or^ sem koma fyrlr eru ; áixU [sagHJy
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2. Sa atbvrþr \arl) eN i þeire sveit es i Floa heiter. at

maþr^ galt oþrom maNc o loþna oc lambaþa. oo eki' osyiiiliga.

En cr heim com gren. þa fvndosc þeim orþ vmb. es meþ ona

hefþo farit . hve ila hon hafþe giöit . oc þÓTe hon a hvert forat

gar^a vilia es íirer heNe varþ . en er at var hvgt vaNdliga. þa

var gren blind meþ 9I0 . oc a;gon sva i at sia sem bioþsige

være . þa licaþe þeim eki vel es gren var golden . oc þoTc v^^l

at ser dregen. af þvi at þat var fesna;þr maþr en drengr goþr. oc

carlma/jr i scapi. oc aTe fiarhlvt at gialda til staþarcNS i Scala-

holti. oc var miyc vanfoR til at gialda. Com honom siþan þat

i hvg. at iN sgli I>orlacr biscop hafþe [giort slica]-* iartein cþa

meire en þa. þoT haN ggfi syn oxe. etlaþe haN þat firer sor.

at ftrcgefa þcim maNe fvlo er galt ona. ef hon yrþe heil. 611

lata haN ela aldrege hlvtlavsan fyR en haN heíþi siT. En

aNan dag eftir var gren alheil oc scygn.

3. A b0 þeim er at Uofe heiter var kirkia vigþ þeta svmar.

en þaN dag es Pol biscop scylde þar coma. var a rota mikil.

svat stoc sa;a af ierþo. En sa er þar bio. aTi von til sin

margra gesta oc vaNdamaNa. en þar var eki sva orvar hvsa

costr. at ehi þ§tte þar heina spe^ ni0Ndo vcrþa at husa drop-

om oc fata meiþig. ef eki icTe valviþri þvi eno mikla er a var.

En at miþiom dege þes dax. for haN bvaNdcN til kirkio oc

kona hans. oc var þa rota a sem mest. oc þÓTc ovgnt til

vpIeTa. J>a; heto siþan a cn sgla þorlak biscop. at veþrit scylde

þorna. oc hcto þvi ef þa; m^Ti raþa. at cnom sgla þorlaki

biscopi scylde helga [þa]-* kirkio meþ Gvþe oc helgom moN-

om. ef veþrit þornaþe at none dax oc eki siþaR. En vcþrit

þornaþe iamt at aqvcþiNc stvndo . oc var su kirkia vigþ fyrst

til (jloric^ enom sgla Thorlaci biscopi. oc þoTc hveriom maNc
cynlegt þar sem stadr var. cs þat var alt a eiNi stvNdo er rola

var sem mest oc alt lopt alþioct. oc þat er scafheiþ var oc

solscín. oc com ehi regns drope ofan a þeim aftne . oc gaf

(jloriœ (dýriyar)
^
omnipolcns (almáítkrj , sanctus (hGÍlayrJ, jmcr pueri

puerum (sveijin sveins sveinj, colidie (dagleyaj.

1) í 045 er avalU höfí) rúnin Y fyrir ^jnaár'', þar sem liör stendr Kuarhöml.

2) ])ar sem smáort)in: eki ( - ckki, eigi), e/"í/r, e/;a, nema, sem, Ae/rfr, cn,

standa mch .snarliund, -J^á erii latínsk bönd i 045: íi, p\ f, ri, sie, f (=
non, postj vel, nisi, sicuty sed).

3) hnmníh gat á búlífelli^. <) scst ckki. 5) Jiaí) cr; dýriXar,
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sva veþr at þvi boþc 0IO. scm þeir moNdo ciosa es þa veízlo

veÍTo . þa þóTe hýGiiom' moNom þeim es vte voro þaN dag

þegar vist at iartegnom moiidc gegna. es sva brat scipaþesc.

oc felíio aler meN sva mikiN astar livg lil cns sgla Thorlacs

biscops
, at alcr vildo helga hita houom með Gvþe kh-kior eþa

boiuiluis þcir es gcra leto.

4. Sa atbvrþr varþ cn a einom be. al kyr la i loc þeim.

es a;Nor kvr hafþi litlo aþr i legit oc daet. en sia faxsc lif-

axde. oc var vp drcgcn. oc þoTi ner eki at vcra. oc þ^cþo

mcN Í0tvm. Siþan foro þcir hcim oc óto dagverþ . oc heto

siþan a cn sgla J>orlac hiscop. at kyrcn scylde viþ hiarna. eftir

þut toco þeir hcst. oc logþo végor a. oc gtloþo at aca heim

kvNi. En er þcir vico a leiþ. þa gek kyren at móti þeim heil

oc beliaNde. oc hafþi þa clgþi þa; a bace ser. es hou halþc

þakit verit meþ. for hon siþan til na/ta. en þeir gcrþo þaker

Gvþe. er kvna óto. oc euom sgla Thorlaci biscopi.

5. Kona cm^ for of morgvn snema at kasa fioro. þvíat

bvaNdc hcNar var eJd hcima. Ser hon siþan erkn mikit Ucia

a steini scamt fra ser [oc sva]f'* . en hon hafþi cki i heNde

ser. fck hou siþan Ivrk necíiveru es la i fiorvNi. oc stilti at

selnom. oc lavst i hofvþ honom. Cn selreN reis vp curþcGr. oc

var hax h^re miklo ea hon. þa óþaþesc hon . oc het a cn

sglaThorlac biscop. at hon scylde sigrat fa selcN. þa fel selr-

ÍN at hcNe. þa lavst hon haN aNat hoG i svima. þa como
mcN vt a b^nom i þvi bilc. oc calaþe hon a þa siþau. at

þeir scyldo veita hcNe fvltiii. oc como þeir til. oc varþ þa

sÓTr selriN . varþ hon fcgen hvsfreyian . því at þa; voro fatoc.

eu holþo omcgþ mikla. var svmar farihtct. Eu þa drosc fram

svmarfag mioc viþ Yciþe þcsa. Eu hvþ selscNs. var ix. fóia

io(j. oc sia var iartcin mioc i gcgu oþle. at ostyrc kona scylde

geig gera juega sva miclom sel. En þeser mcN hofþo IcJii

verit vuder vmhsio cns s^la l>orlacs hiscops oc bivGo a hans

löiidom
. oc var þcii'a raþ avalt siþan birgiligra es þa; como

vndcr hans arahvrþ. en aþr hai'þc verit. þökoþo þa; Gvþc þcsa

iartein. oc cnom s^Ia Thorlaci hiscope.

6. Maþr tóc a;gna verc mikÍN sa er aþr var vauheil uiioc.

haN l'cl i brot. oc vise þá eki til síu loi],om. oc þoTe þa

») hýcon, skb. 2) skb. hefir ávaUl ./. fyrir emn, etn. 3) gat á skb.
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ngr. sern hax Iggi i dae. Sia maþr íiet a gn sgla I>orIak. at IiaN

scyUle lina a/gna vorc hans. oc m^ti haN verc fpn verþa [því at

þal* var mest til biargar honom oc bprnom hans. es svmar verc

hans maTi verþa. En er haN hafþi heitiþ a e\ s^la Thorlac

biscop. þa varþ eiji scae a lians meini . heldr var vercreN at

acal'are i a;gonom . þa com at honom siþan at bajgþuke brot-

falit. En haN vise lesi eki hiQat. l>a bar þat íirer haN. at

haN þoTesc coma at hvse þvi. es fagvtvar vtan en hiart iNan.

llaN þoTesc gai^a i hvset. þar sá haN sitia iNe eN heilaga þor-

lac biscop biartan oc heilagligan. En sivci ma/^r þorcsc eki

þora viþ haN at m^la. En s^le biscop m^Ite viþ [haN]. Veit

ec. qvaþ liaN. at þv hever lieitiþ á mic . en eki vil ec oc eki

ma ec þer bót viNa at sva bvno. af þvi at a heNcle þer ero

Jiótar hofoþ syNþer. osagþar oc obíVrar. oc hefer þv laga ^fe

leýnt. En ef þv vil heílso taca aNdar oc hcama. þá gacþv til

scrifta vaNdliga. oc mvn Gvþ veíta þér margfalda miscvn. Efler

þat vacnaþe viþ iN sívki maþr . oc m^lti þegar. at efter presti

scylde fara. En er prestr com. þa sagþe haN honom þeNa

atburþ alan oc gek til scripta vaNdliga. Kíter þat tóc órverc

alan ýr a/gom hans. oc var haN heil scams bragþs. oc com þa oc

íí/ahrotí'al at honom. es haN hafþe áþr haft. Sa eN samc prestr.

es til þesa manz- com oc iraN gek til scrifta viþ, sagþi PoU

hiscopi þesa iartcin . er þvi meiri cr en aþrar fíestar . scm her

er bót vNen boþioNd oc iicama af eaom agla Thorlaci biscopi.

7. [þes atbvrþar mvn ec nv n^st géta. es miþr mvNde

v^gt verþa frasogn. ef i oþrom londom liefþe orþit. cn ec

mona nv. firi sacar doma þeira. es njurger meN vilia cala a

slicom hhitom verþa-^ SveiN cín vi^r fel i syro ker. en kona

ein var fram stoö. oc heýrþi at nacqvat fcl i kerit. oc ^Ú'íí]}'^

hon at veramoNde hvNdrc/?a cá;Tr. oc for-* hon til hvrþar. oc cal-

aþi a meN þa er i stofvNi voro. oc segir at nacqvat var falit i

keret. En þa saknaþe moþeren sveiNseNs. oc varþ óTafvl.

En sa er fyrst com til kercNs leitaþesc fyrer. oc kendi hrat

scyrtoNar. es vindr hafþi hla;pit a mili oc sveiNseNs. en haN

var alr i cafe. Tóc baN þa siþan vp sveÍNcn. com þá oc faþ-

1

\) frá [ óvíst; ritalí) fyrir ofan línuna: þ. at. 2) (IjacnsP, 379.

íi) frá [ V. i C, 4) iQÍhw; fori, 045.
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es honom þóTe þá \íst vera. es liaN vNi sem siolfom ser.

horo þeir siþaii sveiniN þangat es liostvar. oc Iggþo vNtier

þófa. síþau het haN a s^lau Thorlac hiscop. at haN scylde

þeim, necqveria miscvn hycia framaR en haN cyNc til m^la.

Efter þat hrorþo þeir sveineN smóm þeim. Eu er þeir hofþo

þat mioc lciji gert. þa tóc sveiniN at hrora firjrna nacqvat,

siþan hof haN vp á/go sín . eftir þat gaís vp gralr. En haN

spió siþau of noTcna. oc hatnaþe. stvNd fra stvNd vnz liáN var heil.

oc þoTosc þa; sou siN hafa ór helio heimtan es óto. [En ec

caN eld meira taca af en sva sem ec nv hefi sagt^

8. EiN vtlendr maþr es vt hafþi comet þcTa svmar. hafþi

niikit meín. haN gek hloþe a hveriom holfom manaþe. oc

varþ haN sivkr af mioc. oc var ehi manzhtr i honom . J>ÓTe

honom sva ilt meín sít oc oscapligt. at haN hafþi ngr alz i ieitat.

þes er honoui com i hvg. Sia maþr lét gera iiuda af lerefte

scm Ivco linde være. oc let lecia vmh kisto ens s^la þorlacs biskops

oc het á haN ^lvþhga. at haN skyldc honom h'cn necqveria

veita. En er heim com hndeN. þa var haN lagþr vmh cn

vanhcila maN. En efíer þat com þes cyNs meín cki at honom.

es haN hafþe áþr legi haft. varþ haN fegcN heilso sínc, oc

sende vax i Scalaholt. oc lét segia Poli hiscopi heilso sina.

þvi at haN hafþe cinkaNliga vmb raþcsc viþ liaN. þa erhaNhafþi

vanheilsona of aheit sín oc meþferþ.

9. Sa albvrþr varþ cn. es mi0c es a mót þvi es meN
inegi at likeNdom raþa. CDcn fóro at viNa heyverc i eyio þeirc

es a scipi varþ til at fara. En er þá; como þangat. þa fór kona

sv ór fgtom þeim. es lion vilde eki viþ verc hafa. oc sprere

fra sér félitlo niste. es QNor kona hafþe lét hcNe. Siþan vno

þíu ala[n] dag. En er þa; skyldo heim fara siþla of aftaniN.

þa faN konan eki nistet er hon hafþe fra sér sprét of morg-

^niN . en a/övcr mcN hofþo farit i cyna ne þaþan siþau er þo;

foro. |>a leitvþo þa; nistesexs. oc fvNdo ekí, heNe þÓTe ila

l^onoNc. es hon skylde tyut hafa þvi er ^wr kona útí. het

hon siþan a cn s^Ia Thorlac biscop. at fiNasc scyldi nistet.

Siþan fóro þa; heim a leiþ. En áþr þa; come at lande. þa só

þá; liGia a steíni þeim es ngstr var v^rom knýte scóta es þa;

^oxno at laude. þá tóco þa; knyte sca;tau oc leysto. oc var

J) fvá [ vantar i Ci '
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þar i nistet þat er tynzc hafþi . oc maxi þat eiji mö^r vita . hverio

faralde þangat meNde farit hafa.

10. Scip rac a bravt fra maNe of nÓT i vatna vexti

miclom oc í isagag. En of morgeneN . es sa vacnaþi es scipit

aTe at aNasc. þa sá haN scipit pþrom megin areNar. en haN

være stabr. oc var þat i isom oc sva h^Tliga comet, at honom þóTÍ

þeygi vón at borgit mondi verþa. þóT þar være meN stac)er

meþ scipino es þat var þa comet . þa het haN siþan . a eN sgla

þorlac biscop. at haN sciíde scipet hreppa oc nolgasc omcíT.

En aNan dag efter. þa var horfit scipit þaþan es aþr var. for

haN þa at leita siþan . oc hvgþi at vaNdliga meþ þvi lande es

honom var fm. en scipit hafþi n(^n verit þa er haN hafþi sét.

af þvi at livasviþri hafþi a verit mikit of noTena. oc var vón

at a þat land m^Nde vp reca. sem haN hvgþi meiu at. ef at

glikendom fóre. En er haN hafþi lai^t faril ai leita. oc fax c/a.

þa hvarf haN aftr. oc fór þá þeim megin arcNar vp. sem haN

áTe heima. oc honom þóTe siþr scipsexs vón. En erhaNvar

comeN n^r heim at tvne . þa flavt þar scipit heilt viþ haka oc

osacat . oc þar i boþi arar oc avstker. oc alt þat es þar hafþi

la/st i verit. oc hafþi þat iamt farit i gegn hvöso veþri. oc

þÓTi sv iartein micils verþ elom sem viso. oc lofoþo tívþ oc

ex sgla Thorhic biscop.

11. En rac axat scip i vatna vexte a bravt. oc fassc eki

es leita var farit. I>a var cn heitiþ a eN sgla Thorlac biscop.

at scipit scyidi aftr coma. En aNaRs dags efter faNzc scipit

ospilt 0þrom megin arcNar. oc hafþi þat farit boþi i gegn miclo

veþri oc viNde oc stravme. oc varþ sa fegiN es áTi. er faxzc.

þeser atbvrþer hvarer tvegio vrþo scamt fra Scalaholti.

12. GizÓH góþr hpfþiiji oc gofvgr. íór laga leiþ. oc mikiN

lieiþar veg meþ siT fa;ronóti. En er þeir voro stacier a heiþom

íiane bycþom. þá com sóxahest þaH es haN reiþ. sva acof. at

haN tóc eki i i^rþ. oc reicaþe a fótom. var siþan at gert slict

es i hvg com. oc scipaþesc eki Viþ . þa het haN siþan a eN

dyrliga Thorlac biscop scyNsamliga oc litelatliga , at haN scyldi

taca soT af hestinom. ^tlaþe haN þat i hvg ser. at taca þat firir

márc. hveria tilsio haN gTcofaheít. viþ eN sgla Thorlac biscop.

En haN het þvi. at han monde a elom dogom líf[s] síNs syijva

memoriam Thorlacs biscops. CDemoriam tuam qucso domine - ef

heslriN yrþe heií'. En þegar es haN hafþi heitiþ. þa var sem
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hcNdi tflki firer. oc veltesc heslrÍN. en beít siþan þegar es

grase náþe . oc var siþan riþet liestinom eN sama dag laga

l^iþ. oc var þa alheil hestriN. oc diœit^ Gizga ipse'- þcsa iarlein

Poli biscopi.

13. A b0 þeim es at Rokiom heitir var mvrjat heiT a

nióti Poli biscopi . þera svmar sem viþa aNars staþar. oc qveyqv-

voro lagþar vndir mvgaz efni. ok alt vaNdlega til bvet.

þa gerþe ehi viþ taca. oc voro qveykornar onytar ronar"'. varþ

þa hversvetna i leitaþ siþan . þes er i hvg com . oc com þó
ehi gerþ i mviját. oc scifti þat dogrom míoc morgom. es sva

l^vet stóþ . oc þóTe þa ílestom ngr sýnt at alt mvNde oi^ytasc.

þahet hvsfreyian, es alt abyrgþesc í. á cn sglaThorlac biscop.

haN scylde a nocquern veg leiþreTa þeira mal. En er hon

hafþi heitiþ. þa com þegar gorþikeren. góþocgnóg. oc varþ

þat it bézta mvi]át. oc þóTe sv in fegrsta iartein vera þeim

líioNom es kvNleícr var á.

14. J)a er Pol biscop var i Árnarbóle. þa var béþi á

hree. oc rota oc sva osvást. at travt þóTi vte v^rt. þa het

Magnvs bvaNde. a cn s^laThorlacbiscop. at veþr scylde þorna.

En þa er haN hafþe heitiþ þa þornaþe veþret. oc hafþe áþr.

íJ.fovgnt til þóT. at sva brat mvnde mega batna. sem nv reyndesc

.

þviat þat var alt a eíNi stvndo . er sógr eN mesti var. oc þat

þvrt var ocheiþ oc solscín. hafþi haN lil þes heitiþ emcom.
at PoU biscopi scyldi sva gefa veþr þaþan. aL haN være ehi i

vásc . oc var þat veiT sem haN baþ . oc ei]i regs'* drope com
a haN oc hans forvnoti þaN dag. En hvervctna geijo scvrir

viþ aNars staþar i nónd.

15. Maþr ióc sóT micla. oc blés haN alan oc gcrþe sva

tligran sem níút. oc hafþe fár verke . 6n hvsfreyia hans var n^fr

kona. oc kvNi -vel íirir ser. honhetfirir honom a cN s^laThor-

lac biscop at honom scylde batna bráT . þviat haN var hvscarl.

l'^nþcTavar of aNner. Hon lagþe vmb haN cyndehi)ái. oc hét

kerti at gera til (jíorie-' cNom sgla Thorlaci biscopi. En hononi

líalnaþe þegar. es heiliþ var íirir honom. oc lofaþe liaN Gvþ oc

s^la Tliorlac biscop.

IG. En a enoni ngsta bó þvi es siá iarlein gerþesc. es

1— a) sagd'i sjálfr, a) = raunar, 4) = regns, a) ~ dýrú'ar.



nv var fra sagt. var kona ein vi] oc mól^g. hon tóc sceypiliga

á of þcNa albvrþ alan iamnsaman. oc talþe hon afleiþcs þoca

of kyrteise carlaNa. es þa scylde sva heíta verþa firír þeim sem

ohrostom konom aþr þer yrþe ]e[tare oc] . . miyc. En

of aflaniN fór lion i rckio sina . oc somnaþc þegar . oc svaf

scama stvnd. oc vacnaþi viþ þat. er hon haí'þi pþi verc í a;gom. sVfit

hon sprax \p þegar. oc gek of hvs iNan. Sendc hon þcgar

siþan maN e/'íir matronc þeire es aþr var frasagt. at hon scylde

þegar coma. oc raþa \mb heít meþ hcNe. En hon gerþe ehi

fara. oc cvNi hana mioc ra/nar of aleítni þá. es hon hafþi

haft. of þa iartein. es í þeira hihýlom hafþi orþit. Var hon

siþan vercóþa noT ala. en morgoniN efdr var heitiþ íirir licNe

á eN sgla Thorlac hiscop. oc tóc þá verc ór á;gom hcNe. oc

var hon heil scams bragþs.

17. Sá athvrþr varþ a lleynivolom. at þar var veizla virþileg

ger a mót Toli hiscopi. En er þar var mviját heít oc vnder

lagt. þa com eJd gcrþ i mvgát. en efne þó're aivgn vera. oc

kvNi sá oc vel es gera scylde. En er margs var í leitat. þa

com gorþ i keren 0selig oc ovinveÍT. oc gerþi siþan af dám

eki góþan. oc þóTc halda viþ váþa at sciaþac mvnde i coma.

þa var leceN stafr sá. er át hafþe eN s^li Thorlacr. þioN Gvþs.

00 seTr i keret þat es mvpáz efne var í. En þegar es stafreN var

seTr i keret. þa tóc alan oþoka af mvgateno þaN es aþr hafþe

á veret. oc com i gorþ góþ oc halqvgm. oc varþ þat it bezta

0I. oc stóþ þar stafr. vnz drvkct var oleþ.

18. MeNvoroat. at tialda kirkio á einhveriom b0. Eu er

þeir tioldoþo soijlivset. þa tóc maþr vp knýte sca;ta af gólfeno

hiá altera. oc lagþe viþ nasar sér. oc mglti siþan viþ prest es

hia honom var. hvi varþveíte þer ehi betr sva dyrlect reykelse.

sem her er í. PrestreN svarar. Lát mic siá. IlaN selde honom

scætaN. Prestr m^Ite. eki es þcTa reykelse. En þaþan af es

þcTa eN oþra. oc eN dyrligra. þcTa es mold óv leiþi eN[sj sgla

Thorlacs hiscops. es ec hafþa a svmri ór Scalaholti. þá er

sanctus^ dómr hans var vp tekeN. Siþan leysto þeir til scáitaNs.

oc sá at þar var molden i sem prestreN diœit'^ oc hafþi svarf-

azc af altera. es aþr hafþe legit sca;teN. var þa oc eki moldar

i) rifií^ eitt orh et'd fleiri af necístu liiuiiini.

it) heilagr* 3) saydi.
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ntr ú heídr var litr sem ra;l)r boca sícíN. Cn iimþe 5cm reykelse.

oc keNde iamt of ala kirkio iNan.

19. Prestr eÍN sa er veret hafþi vnder hendi eNs sgla

tívþs iatera Thorlacs biscops varþ firir vaNdr^þe miclo. haN

hafþi meþ sér hvscarl i vist þvijan oc þriotlyNdan. Var þar

hvartki at sia til v^rleica ne til vercnaþar. Cn ef haN gerþi

necqvern akeNii] preslreN. þa báþ hvscarliN honom a mót óxe

oc averc. lét prestriN firer viNasc of vmbroþona þaþan fra.

Cn hvscarleN eJn of heítoNa. En er prestinom þoxe sem þexa

veNdreþi monde eki l^giasc mega af maNa tilstile þeira es

þar var viþ costr. þa fór ha\ til bonar siNar. oc het a eN sgla

Thorlac biscop . ftt haN scyldi a þeira mál siá. svát vildra yrþe.

en þa þóre ahorfasc. oc tóc haN þegar at syjjva saltera til glorie

s^lom þorlaki biscopi. En er haN comiN fra bon siNe prestriN.

þa var haN hlióþr hvscarliN. oc castaþe haN þá egom ilyrþ-

om a presteN. oc var þat niioc i gegn vaNþa. En þaþan fra

mgUe haN eki hofvct orþ prestinom . oc virþc prestrin ij^se^

þesa iartein mesta oc fegrsta sér i hvg. ens sgla Thorlacs

biscops.

20. lívsfreyja ein virþileg. oc vel fiareigaNde. fórheim scyndi-

liga fra boþe. þa er hon scylde taca viþ PoH biscope. Cn er

hon var comen nalega heim. þa voro falner niþr hleker heNar

IX marka^ ór sa;þli hcNar. oc var þat boþi slys oc fiarscaþe. oc

var cki v^nt til fvNdarcNs . af þvi at þa; hofþo efter fioro riþit.

En þa var atfalix sgr. cr þæ sa/knoþo hlekiaNa. hét hon siþan

a CN sgla Thorlac biscop. at fiNasc scylde hlekerner. oc seNde

hon siþan maN at leita. En sá atbvrþr hafþi orþit a þesi stvNdo.

at barn eir hafþi farit i fioro at leíca sér oc faN þat hlekina.

oc vise eki hot'* var. oc léc sér át. oc hafþi heim. keNdo þá

siþan roskner meN. oc sendo heim til haNda eigaNda. oc vir^o

ineN þeta fagrliga iartein vera.

21. Sa atburþr gcrþesc eN. at barn eÍT vgt fór ovarliga.

oc fel i eld. oc stak hendeNc i el'dcN alt til vlfliþar. oc braN

niiec. oc bl^ís siþan hendena svá acafliga. at hgnd barnseNS

var sva micil sýnom . sem roskeNs manz hendr være tvgr saman.

SIó siþan ope a barnet. svát moþer barnseNs var hroíiare vmb.

þat. at þat mynde cki eíra barneno heídr eN brvncN i broþ.

x) = sjálfr. i) þannig: ix^ m''', C45. s) h^r — hot = hvat,

I. B. 23
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Var siþan bvndit vmb hcndena. En barnet efþe^ sem úþr a

leiþ iYani. Siþan lieto a eN s^la Thorlac biscop faþer oc moþer

barnseNH . íit hax scylde þeim viþ hialpa ylom saman . eftcr

þat þacnaþe barnit. oc somnaþi brat. þa var siþan meþ cno

sama vmbaNde. ij. netr e[)r iij. þviat meN þorþo cki til at leysa,

oc vgþe at ope moNde sla a barnit þegar ef til' være leysl.

En er leyst var. þa losnaþe af hendeNe barnseNs þroteN ah'

sem glofe være. 6n þa var a heude barnsens alre. vijt sciN oc fagrt.

oc var þa alheilt barnit fra þeiristvNdo. oc lofoþo aler Gvþ oc

sglan Thorlac biscop.

22, EiN fatékr maþr [erj bio n^*r sió hafþi heitiþ a eN

s§la Thorlac biscop. dt haN scylde nacqvert hialpraþ honom

leGÍa. þa fór haN siþan i íioro . ílt vita ef nacqvat vœre rekit

til goþa.oc faN eki. En er haN ^tlaþe heini at gaga. þa sa

haN sel Ugia a steini scamt fra sér. en e/a afn^r sionom. cec

haN siþan til þangat. oc hétþáanýia leíc eN. a eN sgla Thorlac

biscop, ?lt baN reþi i h0Nd honom þaN sel. es haN sa þá. Cn

seh'eN vacþi oc sa haN es haN gek at honom. oc vilde. forþ-

asc oc fara af steininom. oc máre eki comasc. oc snerisc i

brii]. a steiniuom. Cn cr iu faíóke maþr íaN þat. oc scilþe. at

sva motogr craftr var comeN til fvltigs viþ haN. ftt selreN má're

ehi pþli sino halda. þa lavst haN seleN i svima it fyrsta hýe

oc gek haN siþan af da;þom selnom. oc varþ- liýski hans fegit

þesi veiþi. oc gerþv þaker Gvþe oc s§Iom Thorlaki biscopi.

23. 1 staþ þeim goþom oc dyrhgom es í llcykiaholte

heiter. varþ sa atbvrþr. ftt konor ij . scyldo bera heim ketil or

hver. Cn er þer hofþo vp tckit ketiIiN oc haíit a axler scr

stgrjina. er ketileN hek á, þa slap a;Nor þeira i hveriN boþom

fotom . Cn ketiliN var mi^c þvrjr es hon scylde bera. cN hvereN

var bóþi heítr oc divpr. má're hon eki fýn ýr hvernom comasc.

en hon óþ ór þangat es lerjra var. oc gryþra. En þa er hon

com ór. þavildo mcN íara hana ór sconom. En er sokonom var

ofan steýpt at sconom. þa fylgþi þar bwþi sciNit oc holdit. J>a ba;þ

ógn micla þeim es ifer stoþo. af þvi at giom þóte vón at myclo

meiR mynde brvNer-* vera niþr f^trner. en vp of leGina. Ilcto

þaj siþan. a eN sgla Thorlac biscop. at haN scylde þeim lícn

veíta oc miscvn meþ síno arnaþar orþi. at hou more heil verþa.

i)— wpli, -2) lei()r. ;
liiþ, G4ö. 3) niisritab (IjvnU'), G40.
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Siþíin viir hon f^rþ ór scouoni. oc var þar iniþr brvneí es aþrer

livgþo lii niciRa brvna. Yarþ hon siþun heil a einom manaþe.

þar cr áþr \&vo þeir hcNe travT h'fs en þÓTc hon raþin til

orcvnila þóT hon rcTe viþ. oc lofoþo Gvþ oc cn s^hi Thorlac

biscop.

24. A eno sama hoste efter þeta. varþ sa atbvrþr. ðrt

dÓTer þesar kono. es brvNit hafþe n^r frvmvaxta. fel geigv^nhga.

oc lestisk IgrleGrcN, oc lavst í oþi verc i fotes . oc máTe hon

eki stií3^a a foteN oc nér eki sora^. Yar hon férþ i llokiaholt.

oc var hon þar míoc iej]í. oc batnaþe ekc. V^ar hon avalt boren

fram oc iNar. þa var þat sact fra ofaptan. at meN hofþo heitiþ.

a eN sgla Thorlac biscop til árs botar. oc at veþrúTa balnaþe.

oc vel þÓTi viþ hafa scipaxc. þa fek heNe micils meyioNe. oc

hét hon. a eN s^Ui Thorlac biscop. ítt haN miscvNaþe heNe. En

a eNi somo nol efter. SyNdesc heNc maþr i svartom clgþom.

oc stravc vmb foteN . Gn of morgeneN es lion vacnar. þá gek

hon meþ staf en var scams bragþs arheil. oc fór sv iartein

brat of alt land . oc lofaþe IweR 7naþr. Gvþ oc sglan l^orlak

biscop.

25. Prestr eÍN sa er farit hafþi firer astar sacar at sokia

hclgan dom eNs sgla Thorlacs biscops. fel eN faf miciþ. es

haN fór heim a leiþ. oc varþ honom sva ilt viþ. ílt haN þoT-

esc nahga eki méga stíga a foteN . þa\ er niþr hafþi comet.

Varþ honom na;þvliga til hvs comet. oc múTi haN nér eki a

mát taca. oc eki sofa eN fyiia hlvt nétr. flrer ofverciom þeim

es i i'otinom voro. þá het prestreN. af ^lom hvg. a cN sgla Thor-

lac biscop. ai haN léli honom batna síNs meíNs. Cfter þat

sofnaþi haN míwc brÚT. oc vacnaþc siþan of morgeNcN sncma

tdheil. meþ olo. oc fór haN þegar in sama dag leiþar siNar.

fagnaNde. oc lovaNde Gvþ oc cN s^la Thorlac biscop.

26. A þeim enom sama bo. hafþi eN orþit sa atbvrþr. flt

verc miclom losl i hoNd maNe. oc fylgþi siþan þrote sva mikil.

at nicN lia;rþo ehi sét iafn migc blása a iamlaijri stvNdo hoNd

ne ciNs manz. cþr fót. [Varþ haN hgtr af. meþ olo^. Siþan

var heitiþ firir honom. fl eN s^la Thorlac biscop tii heilso botar.

Cn .sva scípaþesc víþ þat ahcit. ftt a eiNi nót. tóc boþe ór

1) ok tók at kreppa fótinn, b. v. C.

2) frá [ OK hann þótti nær at bana komiun, C.
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liendeNe a\an verc oc þrota. oc var haN heir. vp fra þeire stvNdo.

sem haN hafþe aþr verit. eþr hetr.

27. Maf)r fór vestan or fiórþom þaN vetr eN sania. es aþr

er frasagt. ftt solíia helgan dóm eN[s] sglaforlalís biscops. sa

maþr var fotveil". haN hafl^e falit af bake .iij. vetrom áþr. oc

hafþi meizc þioleoreN. oc lá haN i livilo mikiN hlvt eNa fyrsto

misera efter es at hafþe orþit. Cn siþan iogo avalt verker í.

oc leitaþe haN þo at vÍNa viþ. En er haN var a leiþiNe. oc

fór smóm. þa er haN máTe svá. þa com iiaN of aftaniN íir

cyndel COeso. a bó þaN er at Lægarvatni heiter. oc var þar of

notena. þa var fotenom orþit erfiT af lagri górjo, es haN hafþi

gii]it áþr of dagen. oc var þá vercr mikil i ffítenom. J>a hét

haN eincom. a eN sgla Thorlac biscop . Scylde haN hita ferþ siNe

fram coma. oc haN moTe necqveria vmbót þiGia síns meiNs.

Siþan sofnaþe haN nacqvat. oc vacnaþi of morgeNiN alstirþr.

oc hrvmr. oc fór til kirkio oc baþsc firer. Cn haN varþ heil

of CDeso. oc cende haN gerla. ð.t sva var. sem hende teki firer.

þa er vercreN fór ýr fotenom. oc gek haN siþan in sama dag

ohaltr oc orþeN alheil þa. oc sýnde haN þá foteN Poli biskopi

oc olom þeim moNora cs þar voro viþ sta'ber. oc var þat olom

oþsýnt á at mi0c mende vanmeta veret hafa. Var þá lýst

þeire iartein i kirkio. oc syrjit Te deum, oc hríjjt ^lom klvkom.

oc lofoþo al'er uvþ sem kvNO framarst. oc cn s^la J>orIak biskop.

28. I ælfose varþ sá atbvrþr. fl-t majjr mei(iesc i leíc oc

gek hoNd hans ór liþe. oc þvrfti marga meN til áþr i liþeN

qvgmesc. Siþan fór haN heim of aftaneN. 6n of morgeNcN

efter iavstioþe verc i hoNdena. svát haN maTe eki sofa. oc haN

fek travT légró. héthaN* siþan af plom bvg. a CN s^la Thor-

lac biscop til hialpar ser oc heilso botar. efter þat raN a liaN

befge. oc sa haN siþan i þeim h^fga eN s§ia Thorlak biscop.

oc m^Iti haN viþ haN oc tóc eki a honom . Tít geresc yþr nv.

sagþehaN. ftt heita a Iciþ fram. oc enda cki þat ér ér heitiþ.

Siþan vacnar haN. oc var þa alheil. oc miNtesc á siþan i hvg

sér. hvi eN s^liJ>orIakr biscop monde þaN akeniij gert hafa of

heít hans. oc mvnþe þá siþan. at haN hafþe heitiþ. a cn sgla

Thorlac biscop of svmaret áþr. firer a;gom broþvr síNs. en hafþc

e/« i hvg comet at enda. Sende haN siþan i Scalaholt hvar-

i) hon, G'15 (misrita^).
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tvecía heítfe. oc vrþo aler fegner es þesa iarlein heyrþo sagþa.

oc gerþo Gvþe þakor. oc s^lvm I)örlaki biscopi.

29. A b0 einom var griþvjjr maNýGr. sa er travT maxv

carlar reca ná/t íirer honom. En þa barsc svá at. ðt erji carl-

maþr var a bónom. Eu na/tenþyrfli heim at reca. Varþ siþan

tii kona ein vel tvilog en knó oc vel vi/x* at fara e/'ícr naitom.

oc hafþi staf i heNde. En er hon com i nónd viþ na;ten. þa

gerþi griþvrjrcN a mót hcNe. 6n hon lavst has siþan þegar

meþ stafnom . Cn griþvrjrcN gek ckí vndan . oc vilde staija

hana. Cn hon varþ a mile hornaNa griþvrjseNs. oc tóc siþan

hoNdom of hals griþvngcnom oc héit sér sva. En griþvi]reN

vilde hana ávalt ofan fora. Ilon tóc þá siþan. ílt moþasc mí^c.

oc var þá viþ sialft. at hoíi moNdc verþa lavst at láta. I>ÓTesc

hon þa raþen til orkvmla. eþr til baua. þviat hon faN eki at

griþvrjrcN m0"()esc. Hét hon þa siþan a eN sgla Thorlac biscop

til hialpar sér. Efter þat bra hon cnífe oc leitaþe at scera

a halsiN . slíct es hon máTe. En er heNe var miNzt vón. þa

fel griþvgreN. oc réTe fra sér ala fetr. oc hvgþe lion þa fior-

brot a vera. Comsc hon siþan na;þvliga heim. En þa er efter

na;tonom var farit . þa gek griþvrjren efter ná/tonum . oc sva

hogr oc hýR. at haN gaf þá at ^jggom maNe gajm. 6n á sa oí

ait svmaret^ efíer þat es atgaijriN hafþi veret.

30. Sa atbvrþr varþ eN. at maþr lét gelda hest es haN

ÚTe vrjan oc goþan . Ca at hestinom com blóþrós mikil. Cn

efter þat svTr óseligr. oc svalal'r qviþrcN a liestinom. svát eki

máTc gaya at mát sér of siþer. oc gerþosc. at vagfol micel. oc

hol á sva slór. at maþr maTc stiga í hnefa sínom. oc þar

com of siþcr. at fvnaþe qviþrcN. oc voro scornar af alar scoþ -

ernar af hestiuora. oc þóTc eki vón . at lifa m^Nde lege.

Eftcr þat hét sa er áTC hestiN . at gefa halfan hestiN enoni

s^la Thorlaci biscopi ef framqv^m[e]sc. Siþan fwrþi haN a

bravt hesliN. en hríþ á mikil. Cn in sgli Tliorlakr biscop gÓTe

svatil.hes/, síNs. ílt a eiuom halfom manaþe varþ alheil' hestriN.

oc sva sca;þcrnar á. seni oþrom geldom hestom. 6n sa leýsti

siþan hestiN til sín of várit cs hcitiþ hafþi. oc ende vel hcíl

sit efter raþe Pols biscops. oc þocoþo mcN cvþc þesa iartein.

oc enom s^la Thorlaci biscopi.

i) viti borin, 379. 2) sviiiaer, (ritviUa), 645.
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31. Maþr lur þeNa ín sama vetr. efter vpleknh] ens sgla

Tliorlacs biscops ovarliga niel) hesl. oc brast niþr ís vncler oloin

saman þar cr vátn í'al var vndor oc divp . Cornsc maþre^ brat

vp yr vokiNc. 6n bcstrÍN comsc eki vp. l'or inaþrQS siþan heim

til bfíiarcNs scyNdcIiga. oc calaþe a mcN . oc greip iarnsleGio

i hoNd ser. oc raN firer. oc bravt iseN. en vícle vecna. oc er honom-

var miNzt vón. þa siap slecian ór liende honom i vokena. oc

i divpit. como þa meN at. oc comsc þá vp liestriN brar. En

sleGian naþesc e/n. oc mercþv þeir til. livar sleGi«Nar var vón.

sexv vp drai]Steín a landcno gagnverl. oc cA-í aTnér valni'alino.

oc geT]0 heim siþan. En þeirn es siCGÍona liafþl niþr felt.

þóTi il slys for sín. en fiarscaþe l)vaNda. oc bet siþan. acNsgla

Thorlac biscop , at sleGian scylde nasc. En fora notom siþaa

com liaN til þar. es slcGian hafþi tyn/x. oc þa er liaN vikle at

hyGÍa. at eki feli margsteÍNÍN. þa stoþ þar slcGian viþ steiniN.

sem maþr hefþi nýscT niþr. Varþ luiN siþan alxhngar fegÍN. oc

tóc slcGiona. oc hafþe heim . oc dixit þesa ena fagrligo iartein

^lom nioNom. þeim es viþ voro stacJer. oc lofoþo alei' Gvþ oc

CN s^la Tiiorlac biscop.

32. ÁNaa atbvrþr varþ cn þeSom glikr i Scalabolte. þar

brotnaþe þclabgG. es grof var grafen. En þa var fegen til 0X

niikil . at hfjQva þclaN. En er grofen var grafen til lox. þá

glgmþesc ^xen . oc var prjom seld til varþvcizlo. En eki var

sacnat fyn. en ij. iiotom eþa þrimr siþ[an|. en veret Jiafþe

mart þeira maNa þar viþ stat)r. es ovcNa ])óTe til fvNdarcNS.

Var beitiþ siþan vico siþau. m horfit hafþc oxcn a eN s^la

Thorlac biscop . Til þes at aftr scylde coma oxen. ])0þi saJi]oni

oc kertis gerþ. cn at eiNc not bþcNe. þa fanzk oxea i rckio

þes man/ er áþr hafþe varþveiT of vetrcN.. oc var þá scm ny-

löGþ være niþr. Cn þar bafþe áþr oftliga lcitaþ veret sva. at

vist var at þa var eki þar. 1>ótc plom sia atbvrþr micels verjjr.

þeim es viþ voro sta'ber. oc var Pol biscop i þeso bciti nicþ

eþrom moNom. oc virbe þesa iartein þvimeira. en aþrer. seni

haN kvNi gOR siá cn flester aþrcr.

33. I O'ö'ba varþ sa atbvrþr. at na;ta heler fel. oc vrþo

þar vnder xij na;t. þíu q\ hofþo þegar bana. oc var nalega bvcrt

bein þeira brotet. oc e;]i iþr osíucvþ i þeim. Cn omnipotens^

i) opc, G45 r= almáttigr. 1
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<ívþ let fylgia mÍNiliga hvGan þesom fiarscaþa. i iartein þeire.

es haN let verþa flrer CN s^la Thorlac biscop. þar varþ vnder

biargeno meþ oþrom na;tom óxe mikil oc goþr. Cn cr meN
como til helsoNs. þa só mcN þat, at vndan biargeno tóc hoíVt

oxaNs þes cns mikla. oc þat var qvíct. eN naliga var maNheþ

athiargino. es á oxanom lá', þa var til l'arit at hogva biargit af

oxanom. oc veret at mikiN hlvt dags. þa var heiliþ a cn sgla

Thorlac hiscop. ftt oxeN scylde viþ ré'ra. oc héto þeir nt gera

kerli lil (jíorie^ enom sgla Thorlacl biscopi. þat es toki vmb
oxaN. Cn er bergit var f^rt af oxanom. þa var reistr vp oc

stv^r. meþan haN fór vt or heiinom. Cn þa gek liaN þegar eiN-

saman. til asaus helis. oc át þegar mát siN es sama aftan. oc

var eki hein brotit. ne knýT. oc þÓTe þat af þvero fra glikend-

om vera glom þcim moNom. es deili viso á. es ekí var hvert

bein brolet i honom sem oþrom na;[om. þeijii es vnder shcom

þvnga hofþo'* verit, Cn kertit var .v. alna laijt. oc braN of'

belgom dome eNs s^la Thorlacs hiscops hans mesodag. oc lof-

oþo aller Gvþ oc cn s^la Thorlac biscop.

34. Ilalr-* Gizorarson. goþr prestr oc gofvgr. hafþe qverca

meín. oc sótc oft mióc. svát haN máTe náliga eki m^Ia. oc 0i]om

mat niþr coma. en sialdan meinlavst meþ olo. Cn er haN fór

leiþar siNar of svmar svat haN kende þesa meiNs. oc var hon-

om boþi meiNt niþr at svelga. o<T svá at dreka^. en meínst at

bosta. þa com haN i ScaUiholt of fareN veg. oc baþsc firer. at

helgora domc. cns sgla Thorlacs biscops of stvNdar sacar. Cn

áþr liaN geiji a bravt. þa tóc haN tiltrafaNa. es a clgþom þeim

voro. cs tildat*^ var of kisiona. oc reiþr'^ á querknar i cros^.

oc sa;g þeta: Sancíe Thorlace ora pro nobis. Siþan gec haN

a bravt ór kirkione. Cn er haN com til hesz síns. þá hr^cþi

ha\. oc varþ honom þá eki ilt viþ. efter því sem vasþe var á.

I>a treyslesc haN cn framau Gvþs miscvn. oc iartein. þa er haN

þÓTCsc fiii,et hafa. oc tóc þá at hósta efter því. sem þá es hon-

om var vant mcst meín viþ . at verþa. FaN haN þá siþan. at

haN var þá til lóx heil orþcN. oc diœit hax ipse þesa iarteiu

i) oc bles hanii yit) miuk ok inœ^ilcga, b. v. C. 2) = dyróar,

a) fyrst rita'b hafpo en sít)an skafiu út og selt yfir,

43 = Hallr. 5) hrækja, C. c) = tjaldaí,

7) = H')r. tí) i H-, 045.
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Poli Liscopi. svál mai'ger heyrþo á. oc lofoþo aler almalkan

Gvþ , es slicar dyrþer Igtr verþa firer s^lan þion sín J>orlak

biscop.

35. Sa albvrþr varþ a b0 þeim. es i Grof heiter. scamt

fra Scalaholte. mioc a ofanverþom dogom eNS sgla Tliorlacs

biscops [ul misera tali því. es has hafþe her i heimc*. fttgvi-

sylgia tyndesc. [sv er áxi eigin kona þes manz es þar bió i Grof-.

var siþan leitáT-* vaNdliga hvervetna. þar er i hvg com oc von

þóxe vera, oc faNzc eki sylgian. þa var siþan heitiþ a helga

meN beþe fostom. oc olmoso giofum. sajgom. oc kerta giorþ.

oc faNzc þo elii sylgia. (J>á var Ioít at spvrniiiom vlþa. þvi

at þat þoTe morgom moNom gliklegast. at stolit moNde vera.

oc spvrþesc hvergi til. Dófnaþe þa ifer siþan. oc gat egi maþr

sylgioNar*. En þax vetr cfter es hcilagr domr exs s^Ia bisc-

ops hafþi verit vp tekiN ór igrþo aþr [of] svmarit. oc nvhever

aþr vcrit. mioc mart fra sagt. þa sceót^ þvi i hvg heNe hvs-

freyioNe. es gvLsylgioNar hafþe mist. ftt heita a ex s^Ia Thorlac

biscop. at sylgian fyNdesc cþr qveme aftr. het lion at gefa

halvirþe syigioNar til þaka hans . Cn htlo siþau en hon hafþe

heitiþ. varþ sa atbvrþr a be þeim es nal^gr var þeim bönom

es sylgian hafþe týnzc firer a/Ndverþo. dt maþr var at sysio.

oc rei()e taþ. a acríand. Cn er haN com at goto þeire. es

þioþ gata var þeira maNa esTiþo oc gego. þa sa haN nacqvat

gloaviþ. a goloNe. En þar giQO þa stafcarlar c/ítT gotoNe. oc

sté eiN þeira a þat ofan. es vercma/jr hafþi sét. Siþan gec

haN til. oc tóc þa þar vp sylgiona þa ena sgmo. es aþr var

fra sagt. es tynzc hafþe a oþrom bonom. en nv faNzc. oc var

scm nyl^gþ vere niþr albiort oc olest. Ca þa voro liþen fra

þvi xiiij, CDlsere. es tynzc hafþe sylgian. oc þóTe sia atbvrþr

mikils verþr þeim es viso. oc gerþo cvþe þaker oc sglom Thor-

laci biscopi.

36, Under Eyiafiolom varþ sa atbvrþr es facvNÍegr er.

þar var fyict hvsa a mile sveine einom vrjom vij. vetra ggml-

om cþr viij. oc fylgþo honom miac marger meN af b0 þeim.

es heiter i Arnarbelc. til þes manz hibyla. es þat var mavgra

maNa mal. at faþor være sveiNsens. Gn prezkona var moþer sveiNs-

i) frá f V. í C. 2) frá [ v. í C. a) = leit áttiP).

4) frá [ V. í C'. ö) = shaut.
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ens. oc hafþe prestreN tórt fram sveiNiN þangat til. En haN

var þa boþe gamal. oc fesna/þr. en þa var vatna voxtr miki\.

En þar voro valn fol .ij'^ aniile þeira beiaNa. er sveininom var

fylct. 00 hvartke gryþra. en* toc i miþia siþo. hroSe. oc O0þ-

oknóm'* moNom þót roscner være íirer strarjleix sgcom. En

er þeir \\&í\)0 niþr seTan sveiNÍN. þa foro þeir a bravt oc aftr

i Arnarb0le. En bvaxdeN var ehi heima a þeim banom es

sveiNiN var niþr sexr, En hvsfreyia varþ viþ óþ . oc keyrþi

sveiNiN li0Gom a bravt þegar a h^la þeim. {>a var framorþit

(lags 00 scvra veþr a. 6n sveiNis. hafþi scín ifer ser. eN er

not var orþen. þa com heNe i hvg hvsfreyioNe. hverso ferhga

hon hafþe svcínín a bravt rekcN. oc baþ þa siþan. at meN
scyldo íara at leita hans. Foro .ij. mcN at leita jjvm*-*. oc fvNdo

(7íí. oc fóro vnz þeir como i Arnarbole. oc reþosc meN þaþan

i ferþ meþ þeim at leita jweri^. En prestr sa er vp hafþe

fo'ban jjfcrvm*'. varþ hryar viþ þcNa at1)vrþ . oo fór til kirkio.

oc sa;!] saltera. oc bét af glom hvg a cn sgla Thorlac biscop.

ai haN leiþreTe nacqvat þeira mal. En stvNdo siþau. þa com

pucr'^ þar i Arnarbole þvR oo oatr svat liaN var eki vatr stors

of a;kla vp . haN dixit^ sva fra ferþ siNe pver^ . ftt haN fór

grataNde or garþe þar er þeir hofþo viþ haN scilezc . oc vise

haN eki hvert haN horfþc. en veþret osvast. qvatso haN þa heitiþ

hafa a eN sgla Thorlac hiscop ofvalt*^ sem huN maTe. at liaN

soylde honom viþ hialpa. For haN vnz haN com at sa;þa sciole.

00 sofnaþe þar . Cn er haN vacnaþe þa sa haN þegar bocN i

Arnarbele. oc gek þa til hvs. oc hafþi cki vatnit fvNdit a leiþ-

cNe. Cn hvergi maTe sva fara þar a mile at meNzcri ^tlon.

at eki være þa; ij^ rcNaNde votn fyrer es sveiNÍN moNde ifir

hvartki comasc mega fararsciotalavst. Yrþo aier fegner þesi

iartein. es viþ voro sta"ber. oo lofvþo Gvþ ahnatkan es sHoar

dyrþer. oc iarteiner igtr verþa i sifelo firer þion siN Thorlac

biscop.

37. þat barsc cn at þcNa vetr. at eijv vQr maþr fatoor.

Rvat haN hafþi ser ©ga biorg. nema þa er goþer racN gofo honom

i) þo, b. V. 645, en piinktat) iindir, til moi-kis iim, aí) lietta or^ oigi

ekki lesa. i) = óvœí). 3) = óknám.

4-6) i=: sveinHns. 0) — sveininn. 7) - sveinninn*

9) = sagiH. 'i) zz sveinninn, in) v. í C
23*
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íirer cvþs sacar. eþa þat es haN raaTe veiþa nacqvat til matar

sér ýr fiske vptnom. Sia mafjr var frende. eNs sgla Thorlacs

biscops. oc liafþe haN honom mart gefit. oc logom veÍT. HaN

gek siþ til vatz ein hvern dag of scamdegi. oc sat a ise alan

dag i almiclom cvlþa. oc veföe eki . oc eki vei'bo aþrer oc þeir

es a isinom sóto. En sveiNiN hafþi ekí til naTverþar ncma

haN vei^e nacqvat. Cn' þa toc at liþa a dageN. svat comet

var at solar fale. toc þa siþan at harþna i scape. pveri. var hoþi.

at haN col mioc oc hvrjraþe. en veibe eki. Jiet haN siþan

raeþ grate a cn sgla Thorlac hiscop . at haN scylde honora þa

eN aacqvat til natverþar gcfa. sva margan mals mat sem haN

hafþc honom fyu gv.fiN . oc het haN at syi]va v. tegom siNa

Paíer nosíer. til fjlorie enom sgla Thorlaci hiscopi. En iN helge

uvþs þioN heyrþe hon hans oc aheít. oc veiTc þat er haN

var beþeN. oc for svcínIn eki fyii heim af isenom of aftaNiN.

Cn haN hafþi vei()a v. tego flsca. oc voro miclo hetri holdi en

þa þÓTe vón vera i þat mvnd vetrar. Eki coi liaN þaþan ['ra. es

haN Iiafþi heitiþ. Cn aþrer vei()o eki þeir es hia honom soto.

a isenom. Fór haN siþan heira þangat. es haN var iNhystr þa.

IlaN fek sér nacqvat til atviNo. oc viso þeir gloGliga þeNa atbvrþ. [oc

svaþijjaner* þeira. oc lofoþo aUr cvþ oc cn s^Ia Thorlac biscop.

38. Sa atbvrþr varþ i Viþeyío. flt 0rn lagþesc i eyna. of

varit efíer vetr þaN es aþr er fra sact. i þat ravNd es vón var

at eGver være sem mest . ef ekí héri aNat tiL En ajrsÍN gerþi

sva mikit hvrán. oc flar scaþa. at fogleN varp ngr egi. Cn sá

es varp. þa bar arNiN vNdaii iarasciot. Cn er grNcN flo eN

of dag i eyna. ngr nóne dags. þá fór liiarne prestr bvaNde tii

kirkio . oc het a eN s^la Thorlac biscop til fvitígs . at af raéTÍ

raþasc þcTa vaNdreþe. Gn^ vercmeN voro at arnigo. oc

viso eki til. at haN hefþe heitiþ prestreN. en er orNiN com i

eýna. þá seTesc haN scamt fra þeim . þa hliop eÍN verc maþr

til. oc vilde elta a bravt grNÍN. Cn haN beiþ hans isamastaþ.

oc læst haN grNiN meþ vercforeno er haN hafþe i heNde.

drifo þeir þa til íleire vercmeN. oc goto hlaþit erninom. 611

siþan samnaþesc fogl í eýna. oc varþ ecver hoþi goT oc mikit.

00 lofo|)0 afer Gvþ oc cn sgla I>orlak biscop.

1) frá [ óljóst en vcr^r Jjó vaiia öt)ruvísi lesi^; l^essi orh vanta í C,

a) er h, v. 04.'), og ritar cn^, en bantlinu er ofaukiib.
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39. I Floa varþ sa atbvrþr. flt kona sv er [þorný heiter^

lióf ketil af elde . Cn þa varþ tre firer hglom hexe . oc fel hon

a bac aftr. Cn ketiliN veÍaNdc slagnaþe a hana. oc brax hon

niioc. svát moNom þoxe travt lífs vón. gerþi siþan í sviþa

mikiN . svat hon má'fe ehi oapaNdc bera . Cu siþan het hon

meþ ologa^ miclom. a eN sgla Thorlac biscop. at haN scyldo

sva linasc lata sviþa. at hon mgre bera. svát oþrom þ§Te ehi

ilt hiá vistar. þeim es heNe þvrfto þá at þióna. En nalega

þegar es bon hafþe heitiþ. þa lóc ór alan sviþa. oc fél a

hana svefn hofge . Cn er hon vacnaþe . þa þoTesc hon heil

vera orþeN til lox. oc var þa siþan til leitat. þar er hon hafþi

acaflegast brvNen verit. oc var þa sciN á vrjt oc þvnt. oc

rels hon vp þegar aNan dag efier alhcil lofaNde Gvþ oc eN

s^Ia Thorlac biscop.

40. Kona het Haldora . vg at aldri . oc gift einom

gTstoiiom maNe. hon tóc meinsemi micla. svat hon gerþisc

carar maþr . oc varþ heNe i rekio alt at viNa. hon maTe ehi

gaga. oc travx sitia. oc var naliga aflavs^' i olom liþom. oc

varþ haua at bera ávalt fraCD eþa iNar. oc hvertki es hon scylde

fara. voro loijom mikler verker at heNe. Fel:' heNe ngr alt

samau . oc var heNe logom scapþvijt. voro oc longom i herþ-

om hvgom astmeN heNar. cs ifer heNe sóto. var heitiþ firer

heNc mÍ0C drívct. oc féxk** eki á. neina smaroar einer. oc þo

scaCDer. En er hon hafþi i cor legit nalega vj. misere. þa

gerþesc mÖNom sem tiþast of aheít viþ eN s^IaThorlac biscop.

oc var þat Ttíhí i hvers manz hibylom coHdie^^, at segia fra

haus iartcinom. oc heilagleíc. þa tóc ein hverr maþr til orþa.

of aftan. er slíct var hialat. oc mflti sva. þá þoTe mér nv.

miciis vmb vert of iartegna craft Thorlacs biscops. ef haN léti

ílaldoro verþa heila. es vj. OOisere hever i kor Icgit, En

marger tóco vNder. at haN mvnde þat af Gvþe geta ef haN vilde.

En sia atbvrþr var i VestmaNa eyiom . þa bar þat siþan firer

einhveria hvsfrcyio. of nax. þar í eyionom rétorþa. at heNe

þóTe sem maþr qvgme at sér í svartri copo.'oc þoTesc hon

frá [ Oddný hét, C; or<3atiUœkL'& ,,heitir" sýuir , at) jartein þessi er

ritu^ samtií)a.

2) = aloga = alhiiga. 3) afllaus.

4) = fékksk. =^ daylcga.
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vita. at GN sgli Thorlacr biscop var. llaN nigUe viþ hana fyne.

þyker yþr ehi sýnt. hvart ec mon geta at Gvþe. at Ilaidora

verþi heil. hon svarar. 0lom þyl^er þat sýnt [herra miN. diæil

hon^ . 6n sgU híscop mgUi. Fás þylú mér i leitat. farþv. oc

seg hexe þesa vitron. oc mgl viþ hana at hon fare i ScalahoU.

ef hon vil heilso geta. En ec mvn fara firer hexe . oc greiþa

farleijþ heNar. Siþan vacnaþi hon hvsfreyian-. oc fór at segia

eNi sivco vitron þesa. Cn þa er leiþe gaf ór eyionom. þa

fór hon vtan. oc var hon siþan . í borom borin í Scíilaholt.

oc fylgþi heNe moþer heNar. oc bvaNde, En þegar es hon sá-^

Idrkiona i ScalahoUi. þa þÓTi heNe stír þegar hvglerara verþa

en áþr hefþi orþit ne eino siNe i heNar mcinsemi. llon com

þar necqveriom noTom flrer kirkio dag. oc þóTe heNc necqver

scae a hverio dogri verþa a sinom m^.re. alt til kirkio dagseNs.

En þar var þa fialmeNe mikit. oc hafþe Poi hiscop i formgle

sino. at meN scylde biþia firer heNe. ftt hon [arnaþe þat i siNo

þangat como sem heNe var mest fyst at þiGia. En enom sgla

biscopi tU dyrþar a;ca . Cn afri alþyþo tU trv bótar"*. En eN

ngsla dag efter. þa gek hon tU altaris. oc varþe firjrgvie. oc

reiþ siþan fom nóTom siþan til alþirjes. oc var þar sýnd ^lom

þiijheime aUieil. oc lysti þesl iarlein Karl aboie. oc lot'oþo

aler Gvþ. es slíca hlvte veitcr firer þión siN Thoriac biscop.

41. A alþige þeso eno sama. lét Pol biscop [raþa vp"* at

bon maNa jarteiner cns sgla Tiiorlacs biscops . þ(?r er her ero

scrifaþar a þesi bóc. Cn þar var sa maþr viþ sta^r, es sva

var dá;fr at haN heyrþe eki tiema ópí vœre at honom. En er

iartegner voro vp sagþar. þa heyrþe haN iamgloct. scm aþrcr

racN. oc var haN heil orþeN síns meixs.

A2. Sa var aNan viþ stabr viþ þeNa atbvrþ . es sva var

oscygn . at haN sa travT fiijra siNa scil . oc var eki verc fwn •

cn nahga fclavs. honom fek mikils es ha\ heyrþi iartegncr

CNS s^Ia Thorlacs biscops . oc gek ín i kirkiona . oc lagþesc a

knebeþ. oc baþ gn sgla Thorlac biscop meþ torom . Rt haN

scylde honom necqveria iícn veita . Ca er haN reis vp af

i) frá [ at þér inunit ^iggja af gu^i Jiat sem J)er vilit be^it hafa, C.

a) hvsfreyio
|
an, i (tvciinr línuni), C45.

a) ú spázíu i 045, meh tilvísunar mcrlíi.

4) frá [ fengi heilsu sína, C. s) frá [ lesu, C.
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boNiNe. þa var haN heil. oc var þesi jartein lyst. oc lofoþo

meN Gvþ. oc bn sgla Thorlac biscop.

43. Eín kona hafþi vanheilo* michi. hon hafjn qviþ sui

harþan. oc h^Uigan. hon reis vp ór rekio lotom. oc vax at nec-

qveriom hivt til reiþo ser. Cn var þó a;þscííþ. oc a;þcvmol i

scape af sino ineíne. Cn hon [lá ein vgn^ a hveriom holfom

manaþe oc spió þá bioþe. n^r fvlom mvnlogom. Gn er hon

hnfþe þcTa meín háft, naiiga þriatego vetni. oc var hcNe sít

meín þvi oh^gra. es legr hafþi viþ leikit. Cn er scamt var til

meso dngs. eNs s^Ia Thorlacs biscops. þes er of vetreN er^.

þa tóc Imn eN ena sgmo meinseme. sem hon áTe vanþa lil.

oc hafþi hon alciregi orþit einv^Ni ea þa var hon. KeNi maþr

slóþ ifer heNe. oc lagþi þat raþ lil. at hon sc,ylde heíta a eN

s^jla Thorlac biscop. oc gerþi hon svá. oc hét af ^\om hv

til heilso bótar sér S0rjom. ocbonahalde. 6n at CDeso deginom

eNs s^la Tliorlacs biscops. reís hon vp or rekio. oc liafþi þegar

meiri heilso þegil af arnaþar orþe cns sgla Thorlacs biscops .

en larja ^fi áþr. 6n þó var cn necqver svlr i qviþe heNar.

hon hafþesc þa lerjom a benoni of iolen oc var at kirkio.

6n er hon var at kirkio síþ of aftaNCN firer eN áTa dag i iólom.

oc var mýrct í kirkioxe. þa bar fyrer liana lios mikit at siá í

S0gi»vset. svát hon niáTe travT igegn siá. Cn þó þoTesc hon

sia maN scrybau i lioseno . Cn fra þeire stvNdo máTe eki kcNa

i qviþe heNar þrota. Cn þó þoTesc hon kexa meinseme firer

briosti nacqval. oc miclo miþr en áþr. Cn of noTena íh-er [eN

aTa dag fra enom þretaxda-* . þa bar þat firer hana. ftt hon

þotesc siáThorlac biscop gaga i svefnhvset. ok at rekioNe þar

(ír hon hvilde í. 6n þá vacnaþe hon . oc var þa alheíl. oc

sva ala daga siþan. meþan Iioií lifþe. oc sva hog i scaphofn-

om sinom. ftt hon mglti ojpm maNc i meín. l>akaþe hon

almatkom Gvþc heilso sina. oc enom sela Thorlaci biscopi.

Sia var cn íUNor kona. es varþ firer miclo meine. a

þeim cnom sama vetri es aþr var fra sagt. sa var aNaa vetr

h'a þvi er vp var idú^ sanclus^ domr eNs sgla Thorlacs biscops.

i) Jiannig 645
;

víinheilsu, C 2) banvœn, C.

3) 1237 vtir lögtekin f>orlíilvs niossa of suniar (20, Juli); en af þessu

lih sjá, seiii mai'gir hafi á^v lialdi'fe Jjann á'd^ helgan.

4) frá
[
geisladag, C. h) = heilagr.
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Siá kona gek ór stofo v. dag a miþlom imbrodaga of iolafosto.

i eldhvs. Bn er hon líút níþr mi^c at sýslo þeire . es hon

hafþi fram. þa fel ór réfri ovan tre mikit oc þvgt. oc com a

bac heNe. oc lamþesc firer beþi hryoreN. oc aNor beinin þar

er á com. oc vise eki tii maNa, es meN como at heNe. oc

var hon bórin í vaþmále þaþan. hon vise leijom eki hiQat. oc

var h^T meþ olo. oc hvergi hr^raNde. oc colblát bac hexar

alt naliga oc híart sára. En er sva var comet m^xe heNar.

þa var heitiþ flrer heNe. ú cn sela Thorlac biscop meþ vmbraþe.

goþra keNimaNa. es þar voro viþ sta'ber. ðt hon scylde sygva

V. tegom siNa. Pater nostcr. Til dyrþar enom sgla I>orIaki bisc-

opi. oc hafa svrjit alt aþr HþeN værc CDesodagr cNs sglaThor-

lacs biscops . meþ fvltige bvaNda siNs. oc sonar ef hon hefþe

eki mÓT til. siolf. 6n drotens dageN efter imbrodagana var hon

i stófo iNi. þa er aþrer meN voro at tiþom vte. meþ sva

litlom méTe sem aþr var fra sagt . oc var iNe hía heNe hvs-

freyia heNar. oc dÓTer hvsfreyieNar . mgr litel. oc vg. oc var

fostra cNar sivco kono. Cn er Iion síui) slíct es hon þoTesc

mega af heit sa;r) slnom. þa raN a hana omcgiNs hófge. En

þegar es heNe hofgaþe. þa þoTcsc hon sia eN sgla Thorlac

biscop gaija í stofona i canoca bvnirje . oc at þar er hon hvilde.

þa mglte hon en sivca kona. i þvi es hon þoxesc siá haN.

Sel erom vér . qvat hon . erþv ert her comeN . hon vacnaþe

viþ þat. es hon hafþe m^lt. oc þá spvr' hon hvsfreyian . viþ

hvern hon þoTCSc mfla. Viþ Thorlac biscop . qvat hon. haN

þÓTe mér her comex vera. Efter þat reis hon vp i rekipNe

konan. oc forþesc a golf fram. oc var þá orþen alheil. oc

lofoþo þeir aler Gvþ oc cn sgla Thorlac biscop.

45. Sa albvrþr varþ i Scalaholti. es mikils er verþr. þar

fóro meN a ferio scipe. ifer ó þa er Hvít ó hciter. var sa

maþr at ferioNe es SteinþÓR heiter^ . oc flvTi ifer óna prest

þaN es sygva scylde i þii] sín. En fat^ker mcN voro viþ óna.

oc vildo giarnliga i Scalaholt fara. af þvíatþar var þeim meira

sciol. en hvar aNans staþar. En veþr var áhvast oc miec kalt.

.... -— —- ^MMl - - .M^MM _ - _ .
I I

- ^

1) Jíannig 045; = spyr,

2) sbr. kap. 39 : „ei* f>órny heitir". f»etta sýnir augljóslega at) Stein-

þórr hefir þá verií) lifandi í Skálholti cr búkin var ritiib. C hcfir frá [:

hét sá Steindórr, er vib ána var.

j
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oc var scipit soiit oc frtírit. Cn óen var mikil . oc var breÍT ifer

at róa. 6n íeriomaþr var i sciNbrócom miklom. oc þéTom.

f>eir foro a scip ener snajþo meN x. en ferioma/íreN xite. En

þa com eN xij. maþr oc slé þegar a scipit. es sá com til. oc

bar síþan scipit fra lande oc a divp . Gn þegar es viNdr com
at. þa fylde scipit. Cn siþan sec niþr. Efter þat com scipit

Ýp . oc sva mcNener flester lífs. oc comosc necqverer a kiol.

Cn ílcster fego a haN . oc bóþo haN tanaþar. ferio maNeN. oc fór

þá i caf alt saman . oc heldo þeir honom niþri . vnz Steinþór

comsc ýr þvi fateno i kafe. es þeir heldo á flester. Cfter þat

com Steinþón vp . oc hafþi haN þa drvkit miec . oc var þrec-

aþr miéc. af cvlþa. oc comsc haN þa eN i scipit vp. oc fec

grena' . en fvlt'* var scipit. oc marþe vpi of stvNdar sacar . en

fircr vár divpit at mestom hlvt. komo þá vp hiá honom mcNener

oc ílester aler orcNder. V^vre haN þa oc eki sér lífs. En meþan

scipit marþi vpi. hét Steinþóii a Gvþ oc CN sgla Thorlac biscop

tiiþes. at haN scylde coma tii þes landz. es ngr var Scalaholte.

oc h'c hans scylde íiNasc. þÓT hononi være eki lifs a;þet.

Siþan fór haN niþr til grvNa. oc var sva þvijr i vatneno, sem

steinar være viþ haNhvNdaer. es scÍNbrocrnar voro fvlar vazt^.

haN gtlaþe. at vaþa i cafeno meþan haN vise til sín. til þes

landz es hax vilde coma. oc lét ár stremÍN fala á siþo sér,

6n sva var divpit mikit. at þat var iamscioT es liaN com til

grvNa. oc þa var þrotit ^reNde hans. I>a varþ facvNdlegr

hlvtr . haN þoTesc siá sem hoNd manz i cafe . oc sopaþe valn-

ino fra aNdlite hans. oc tóc haN oNd 1 cafe. svát haN drac

oc fór sva þrysvar. Taca vilde haN [h^Ndom þat-* es haN

þoTesc s[ija. oc máTC haN ekí. Cfter þat tóc óen at gryNasc

þar er liaN var comeN. oc grvflaþc haN til landz. oc maTe

hvartki staNda ne garja þa er haN híTe meN. 6n þó varþ haN

heil fára naTa. 6t sama qveld var farit efter Steinþore. oc a

leít lica. þa fvNdosc líc tvecia meþgna. oc i fötom þeira silfr-

sylgia sv er þfr hofþo sagt aþr. at þgr scyldo fora Tliorlaci

biscopi. Sía atbvrþr gerþisc a degi artiþar Glpijs biscops.

1) \iíii er = árina; ár eina, C
2) sýlt, C. 3) = vatz = vatns.

*) íVii f höndina tá, C.
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46. Holfom manaþe siþau* varþ sá atbvrþr þar at eNi

somo ferlo. [oc þar er ferian er \gn, á oNe at vera^. þa var

eN same maþr at ferloNi sem fyn var nefndr es Steinþón hét.

Cn hav var ^lmoso góþr oc armvitegr viþ fatekia meN at þvi

9U0 es haN hafþe fóre á. En voro marger fatoker moN viþ

óna. oc móTo eki ifer comasc af þvi at ís var á óNe. oc eld

gesr. Cn scipeno maTe oc eki viþ coma. Tóc þa at gráta

fátekis hþit es þat máTi eki sokia til þes sciois. es þat haí])i

lén,i lil sparazc. Ilonom gecsc þá hvgr viþ ferio maNenom.

oc calaþe haN oc mglte. Costit ér oc gratit eki . qvat haN

.

heilom vér hcUlr a eN s^la Thorhic hiscop . oc syr^om v. siNom

Pater noster. til gloric lionom. oc má haN yþr þegar láta ifer

comasc. es ha\ vil. Siþan sygo-* þa;. Cnc/'/erþat. þa fel niþr

íSeN of þvera óna. oc Htlo hreiþare V0kon . en scipino máTc

roa. oc ia iseN siþan necqver dógrogeijr. hoþi vp oc niþr fra.

Til vitnes þesar iartegnar. fíi aler mgTe sia þcir es til como.

Fflr-* þa hverr siþan ieiþar siNar lovaxde oc dyrkaNde ovþ al-

COatkan. oc cn sgla ThoUac hiscop.

1) = 13. Marts 1200, ^etta er si^asta jarteinin; mun því þessi bók

vera rítuib á ofanveribum vctri árií) 1200, og bœtt vií) l>ví sem gjörzt haf^i

frá all)ingi og til l)ess ]ik var Uomib vetrar (kap. 41—-16),

2) frá [ V. i C. — þessi orí) ,.er v^n'* sýna aí) bókin er í Skálholti

rituíi, ei&a l^ar í nánd.

%) = súngo. 4) — fór; fór, C.
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Onnur jarleinabók þoWáks biskups.

í Kynn á Englandi lét maðr nokkurr, sá er Auðunn hét,

gjöra"^ líkneskju Ul dýrðar hinum sæia forláki biskupi, og er

hkneskil var gjört ok settí kirkju, þá gekk at klerkr einn enskr,

ok spuröi, hvers líkneskja þat vaíH ; honuni var sagt, at þat

var hkneskja þorláks biskups af íslandi; þá hljóp hann með
hlátri miklum ok spolti í soðhús eitt, ok tók mörbjúga, ok

kom síðan aptr fyrir líkneskit, ok rétti bjúgat fram hinni hægri

hendi, ok mælti svá með spotti til líkneskjunnar : ^^viltu, mör-

landil þú ert mörbiskup*'? — Eptir þat vildi hann á burt ganga,

ok mátti livcrgi hrærast or þeim sporum, sem hann stóð, ok

var höndin krept at bjúganu, ok mátti ekki hræra. Dreif þá

síðan til fjöldi manna, at sjá þessi fádæmi, ok spurðu hann

síöan sjálfan, hverju þessi nndr sælti; en hann játaöi þá glœp

sínum fyrir öllum þeim, er við vóru staddir ok þat sá, en

hann sýndi með viðrkenníngu sauna iðran, ok bað þá, er við

vóru, at þeir skyldi styðja hann með sínum bænum; en hann

hét því, at hann skyldi aldri þesskyns glæp gjöra síðan. Báðu

þeir honum af ölhun hug heilsubótar, en almáttugr guð lieyrði

bœn þeirra, ok hinn sæli þorlákr biskup, ok réttist þá höndin,

ok fór hann þá hvert er haun vildi, ok lofuðu allir guð ok

enn sæla jþorlák biskup.

2. Sonr prests eins, góðs ok göfugs manns, hafði fótar-

mein mikit á únga aldri, tóku fætrnir at visna, ok at mínka

aflit. Sveinninn hét Bjarni; hann var úngr at aldri , auðveldr

ok auðráðr sínum frændum , ok af þessu meini tók honum
mjök at þýngja, svá at hann lá náliga í rekkju ok mátti ekki

ganga, ok var þat mikil hrygð föður ok móður. |>au höfðu

mikinn ástarhug á enum sæla I>orláki biskupi , ok hétu þau

einkum á hann til heilsubótar sveinif\um, ok styrktu sitt áheít

1 ) ]jessi jarteinaltalli stendr aptast í 379, bls. 131— 154, cn finnst i engu

iihni hanclriti af nema 3S1 (Ito), sem er liklega afskript eptir 379 ; mun

bvi þessi kafli vcva nit)rlag einhverrar annarar I^orláks sögu og settr aptan

vi>) af þcim scni rita^ hefir bókina 379. Vel fiestar þessar jarteinir munu

Iiafa gjörzt um og rótt eptir 1200 (sjá kap. 6. 9. 10. 11. 14. 15. 16. 17.

18. 20.). -2) \c\^Y.) hann gjOr^i, 379.

I. B. 24
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með söngvom ok fégjöfum, ok þó varð þar eigi allbráð skipan,

en þó varð þeim öllum hugliægra síðan lieilið var. Fám nótl'

um síðarr bar þat fyrir konu eina, at hún þóttist mann sjá

ganga rekkjugólfit, þar nær sem hún hvíkli, í svarlri kápn,

ok mælti við liana: ^Jiversu fer at um fótinn eða um sóttina

sveinsins Bjavna?" llún þóUist segja, at h'tið þæiti um batna.

líann mælti: ^jiggja mun þar ráð til; sækit smyrsi I>orláks

biskups ok ríðit á, ok mun þá bætast." Hún vaknaði, ok sagði

hvat fyrir hana hafði borit; en prestr þóttist sjá af sinni vizku

ok ráðleitni, at srnyrsl þau myndi vera smjör þat, er hinri

sæU Jiorlákr biskup hafði vígt. Tók hann þau síðan , ok reið

á fótinn nokiínrn aptan. En þaðan í frá bættist dag frá degi,

þar til er hann var heill, ok fóru þeir feðgar báðir í Skála-

holt, ok sýndu þar ok sögðu þessa jarteikn, lofandi guð ok

hinn sœla J>orlák biskup.

3. Mær hét Jórunn
,
úng at aldri en h'til beinvöxtum,

vanheil mjök, en félítiU faðir ok móðir; ok er hún var komin

á þrettánda vetr aldrs síns, þá lagðist hún í rekkju ok tók

þá at hafa vcrki mikla í öllum beinum, ok lá þó mest verkr í

lendunum, þar til þær knýttu, ok krepti hana. Mátti hún þá

ekki ganga, ok varö hana at bera, livert er hún skyldi fara;

gjörðist þeim þá mikill áhyggjukostr , er hana skyldu annast í

langri vanheilsu með h'tinn fjárkost. Hétu þau síðan á hinn

sæla þorlák biskup til heilsubótar meynni söngvom ok bæna-

haldi óaflátanliga, ef mævin mælti einbjavga vevða til göngu.

En viku síðarr tók mærin heilsu sína svá bráða ok algjörliga,

at hún var um nóttina nær at þrotum komin , en um morg-

uninu ok um daginn eptir var hún heil, svá at hún gekk ein-

sömun stoðarlaust, en annan dag eptir var hún sýnd [skyn]-

sömu[m] mönnum, presti ok fjölmentri kirkjusókn. En viku

síðarr sá menn hana í SkálahoUi heila, með vitnisburðum rétt-

oröra manna um hennar vanheiisu, ok lýstu þeirri jarteikn.

4. Sá atburör varö , er mikils var verðr, at fákunnligr

gúllhríngr hvarf húsfreyju einni virðuligri or lokum þeim, er

vandliga var varðveitt optliga. Hans var víðarr leitað en von

þótti, þvi' at svá reis sumra manna orð á, at vanleitað mundi

vera, ok eru menn þeirrar œtlanar, ok henni þótti sjálfri engí

voa annars, en af manna völdum mundi vera. h'd var heitið

1) 379-

V
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á hinn sacla J)orliik biskup, meö umráði dýrligs kemiimanns,

þess er opt var reynt , at guö ok helgir menn vildu í helzta lagi

hans heit þiggja; var til þess heitiö , at hríngrinn skyldi aptr

koma, ok menn skyldi vísir veröa, livat grandal hefði, og var

bæði iieitið söngvom ok fegjöt'nm. En annan dag eptir fóru

úngmenni eptir lithmi mosa, er hafa þurfti; gengu þau síðan

í gröf þá, er verit hafði kolgröf en þá var öll innan mosa

vaxin; ok er þau vildu mosann upptaka, þá sá þau í einum stað

meira mosann fram undir bakkanum, ok tóku þau upp, en þar

var hoU undir, ok rendi þar fram or gullhríngrinn , en mark-

stika stóð gagnvart. Var sá at nýju borinn málinu, seni hk-

astr þótti at stolit hefði hríngnum, ok gekk sá við, ok sagði

þat mönnum, at bæði var heimskligt ok illgjarnhgt, at hann

hefði ætlat, ef menn hefði eigi til grafit, at kasta honum á vatn,

eða gjöra þat eitthvat af, er aldri var von at fyndist. En

hinn sæh þorlákr bisknp gjörði þá fegna, cr sitt nálguðust,

en lét hinn eigi slíkan^ gkep unnit geta, er í öndverðn hafði

stoht hríngnnm.

Maðr hét Guðlaugr, er Ligðist niðr úti ok sofnaði fast;

ok þá er hann vaknaði, var hann verkóðr, ok lók fast í síðuna

ok undir rifin; en hann tók óðara innan rifja. I>á hljóp upp

þroti , ok var sem trogi væri hvolft á síöuna. Ilann hét þá á

hinn sæla þorlák biskup til heilsubótar sér, ok varð hann

sl;jótt heill, ok sólti síöan helgan dóm hins sælaf>orláks bisk-

ups, ok sagði sjálfr þessa jartcikn.

5. Einn úngr sveinn féll á tálgukníf ok særðist mjök

mikit, ok þótti hann banvænn vera. Faðir hans sat yfir honum
áhyggjufullr ok hét á hinn sæla þorlák biskup, til lífs sveininum,

söngvom ok fégjöfum: vj. álnum vaðmáls í Skálaholt. lleitið

var þegit innan fárra nátta, ok sá þö örit alla æfi. Um sum-

arit eptir íor faðir sveinsins til þíngs ok keypti ketil, ok tók

til vaðmáls þorláks biskups, er hann skorti ketilverðit, en sagði

þeim ekki frá, er umsjá staðarins höfðu. Ok er hann fór

heim af þíngi, þá vóru margir katlar á einu hrossi; þá tók

skipit^ at berjast, ok féllu ofan klyfjarnar, ok brotnaði ketiU

bónda allr í sundr, en aðrir vóru heilir allir. En annat sumar

eptir færði hann heit sitt til þmgs, og sagöi þar þessa jarteikn.

i) sotldan, 379. u) l>aim. skb. ; lirossit at œ^iast,

21*
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6. Ormr hét maðr, er fór um vetr ok húsfreyja hans

í frosti miklu ok köldu veðri. l>á bar svá at, er þau riðu, at

fararskjótr hans drap fœtij ok féll hann af baki vofeifliga ok

skemdist miök í andliti af því vopni er hann hafði í hendi,

svá at í sundr hhipu báðar varrirnar, ok fylgði þar með ein

tönnin, ok var þat voði mikill, er æsifrost var at, Var hús-

freyja þá íljótfanga ráðs þess, er helzt lá til: tók þá nál, ok

saumaði saman varra-sárit með silkiþræði , ok síöan batt hún

um, sem henni þótti vænligast; en þau vóru fjarribœjum. Hét

hann þá á hinn sæla I>or]ák biskup, at gefa vj aura vaðmáls

í Skálaholt, at hann veitti honum miskunn. Fóru þau síðan

leiðar sinnar sem þau höfðu œtlat, ok þrem nóttum síöarr

vóru leyst bönd af andliti Orms , ok var svá gróit, at trautt

mátti á sjá, at sárt hefði verit. Hann fæ.rði heit sitt Páli biskupi

ok sagði greinilega þemia atburð, en hann lét rita síáan.

7. Maðr het Olafr, er bjó skamt frá sæ, ok var þar brattlendi

mikit, sem víða er vant í fjörðum ; honum hvörfu naut, ok vav

víða leitað, ok fundust eigi, ok er menn vissu eigi hvárt leita

skyldi, þá hét Ólafr, at gefa hinum sœla þorláki eilt nauliÖ,

ef hann fyndi öll; var þá enn leitað nautanna á nýtt, ok fund-

ust öll, nema uxi einn. f>á mælti bóndinn: ^,sé ek nú", sagði

hann, ,,at þorlákr biskup vill nú eiga uxann, seni ófundinn er,

ok skal svá vera, ef hann hittist. En íjall var hátt skamt frá

bænum, ok gnípur stórar í Ijallinu, ok fuglberg við sjóinn. Eu

þrem vikum síðarr fannst uxi J>orláks biskups í tó einni h'tiIH,

ok þóttist engi vita mega, hversu hann hafði þangat komixt,

ok hví hann mátti þar svá lengi hfat hafa; ok er menn kómu

i tóna, þá sá þeir hana hvergi biina né troðna, en uxinn var

feitr ok vakr, ok varð hann í festum þaðan at færa, ok var

síðan færör í Skálaholt.

8. Sá atburðr varð, at tveir menn réru til íiski, góðir

fiskimenn. En annurr þeira fiskaði ekki um daginn, ok hét sá

Sverlíngr, ok enn bezti fiskimaðr, ok þótti honum undarligt,

ok litlu fyrir nón kendi hann íiski, ok dró þann at borði, ok

sá, at heiiagr fiskr var; þá brast vaðrinn á borði, ok rendi

fiskrinn á burfc með færit, ok þá tók hann annan öngul, ok

kom Bíðan fiskr á, ok kom Imnn um stundav sakir ok slapp

sá af, en hann tók til sín færit, ok var þá réttr öngullinn, er

upp kom. Honum þótti þá allt fara at einu. Síðan hétu þeir
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á enn sœla I)orlák biskiip* at þeim skyldi aptr koma þat er

týnt var ok súngu XV sinnum JPa/er nosler
^ ok hétu þeir at

gefa fíUækum mönnum af veiði sinni, þorláki biskupi til þakka.

Tckr l»ann þá enn iij. öngul , ok lét þann fyrir borð , ok beit

fiskr á, þegar er þess mœtti fyrst von vera, ok þurfii þá báða

tii, áör sá yrði dreginn; ok þá er sá kom at borði, er bitið

hafði, þáloddi þar ok við annarr íiskr heilagr, ok hafði sá með

sér veiðarfæri Svertíngs , ok hafði vaðrinn brugðizt um þann

vaðinn , er síðarr kom fyrir borð
;
drógu þeir þá innanborðs

báða íiskana, ok þökkuðu þenna enn fagra atburö aimáttkum

guði ok hinum sæla J>orláki biskupi; létu síðan at landi með

góðri veiði, ok sögðu þessa jarteikn vel ok greiniliga öUum þeim

er á vildu hlýða.

9. Mær var sú vanheil, er krept var þá er hún var fædd,

ok mátti hún ekki ganga þá er hún óx upp, ok til einskis taka,

en fátækr var bæði faðir ok móðir meyjarinnar; þaubáru hana

sjálf eptir sér um stundar sakir. Eptir þat hljóp hann frá þeim

mæðgum, en móðirin lét hana litlu síðarr, ok tók sér þá annan

mann, en meyna tókst á hendr frændi hennar ok gjörðisl henni

góðr faðir, ok fór með hana í Skálaliolt at upptekníngardegi

hins sæla l>or!áks biskups, ok vöktu þau þar bæöi um nóttina,

ok báðust fyrir undir kistu hins sæla þorláks biskups. En

um morguninn snemma tók húu alheilsu sína, ok fóru heim,

fegin sínum erfiðisbótum.

10, J>orsteinn hét maðr er fór einn vetr í Skálaholt, ok

áttu at fara yíir á þá er þjórsá heitir. Hann hafði með at

fara hest til reiðar, ok fylgðu honum ij menn, en ili var áiu

þar þeir fóru yfir. I>eir gengu ísinn en leiddu eptir sér hest-

inn, ok er þeir áttu mjök langt ófarit árinnar, brast niðr íss-

inn undir, ok síðan vildu þeir upp draga heslinu, ok máttu eigi;

þá hétu þeir á hinn sæla þorlák biskup til fuUtíngis, ok máttu

þeir ekki at vinna heldr en áðr; tóku þeir þar af söðulinn ok

söðulreiðit, ok báru þat sjáifir til þeirrar gistíngar, sem þeir

höfðu. Fóru þeir at SkálahoUi, en báðu bónda at láta llá

hestinn ok nýta sér húðina. Lét hann lil fara um morguninn,

ok ætlar at láta ílá hestinn, ok fundu hann eigi ; vökin var

opin, ok meintu þeir hestrinn mundi sokkinn, en fám nóttum

síðarr fannst hestrinn heill ok ósakí^ðr , ok var þá á biti með
öðrum hrossum; sýndist þá hvárttveggja í þessum atburð, at
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hann vildi þiggja hcit þeirra, en vildi eí vera samvinnandi at

með þcim er nieð fóru. Páil hisknp lét rita þessa jarteikn.

11. Menn fóru herskipum or Noregi til Hjaltlands með

höfðíngja ráði* , ok fóru herskildi yfir landit; rændu menn fé,

en tóku suma af lííi. Maðr hét Ilávarðr; hann var lögsögu-

maðr þar, vinsæll ok ríkr at fé; hann flýði fyrir þessum ófriði

frá búi sínu ok eign, en gróf niðr kistu þá, er lausafé hans

var í, gull ok silfr. Ok er þeir fundu ekki silfr eða annat fé,

er þeim var mikit sagt, þá létu þeir haldit veröa eptir honum,

en hann hafði fíngrgull mjök mörg í féhirzlu, en ckki annat

fé; ok er þeir vóru náliga eptir honum komnir, þá var þar

sandr, er hann var staddr; hann lætr þar falla gullin niðr í

sandinn, ok gengr síðan á ofan, okhétþá því, at hann mundi

gefa hinum sœlaþorláki hiskupi eitt gullit, efhonum yrði auðit

at fmna þau aptr; ok litlu síðarr gátu þeir handtekit hann, ok

fundu féhirz,luna tóma, ok grumiðu
, at hann myndi í sandinn

kastað hafa. Fóru þeir síðan þangat til ok leituöu vandUgíVj

ok fundu ekki. Riðu þelr þá eptir honum annat sinn, ok leysti

hann þá af með nokkru fé, ok keypti sik svá í frið við þá ok

fé sitt, ok er þeir vóru í burlu, þá fór Ihivarðr at leita gulla

sinna, ok fann þegar öll, ok sendi eitt í Skálaholt, sem hann

hafði heitið.

12. Litlu síðarr tók Hávarðr augnaverk ákafan , ok kómu

laiknar til, ok gjörðu at slíkt [er] þeir kunnu, ok var þat at

verr. fá kom honum í hug, hverja miskunn hann hafði þegit

af árnaöarorði ens sæla I>orIáks biskups, ok hét á hann enn

til heilsubótar sér, ok náhga þegar hann hafði heitið féll blindi

i) þetta er efíaust lierferiÉ) síi, er getií) er i sögu Inga Bárfearsonar iiviii

r

1209. Jjar segir svo: „var þat l)á (á sœttafundi þeirra konvinganna Inga

og Philippus 1208) rábs tckit, at þeir (Baglar og Birkibcinar) [skyltUO

um sumarit cptir fara vestr um haf til Su^reyja i víkingu ok afla sör fjár,

bjuggu þeir þá hvárirtveggju skip til þcirrar ferí)ar." (,ok \\m várit

eptir fóm bæt)i Birkibeinar og Baglar meh tólf skipum í vestrvikíng. X^*^^^

hcrjubu í Suí)reyjar ok önnur lönd, er þar Uggja i nánd, því at konúngar

þar i eyjunum áttu ófrlib sín á met)al
;

þcir rændu eyna helgu , er Nort)-

menn hÖfí)u jafnan látií) fri^helga vera; síban gerí)ust þcir ósáttir ok

skildust at; váru þeir drcpnir \íta. En þeir er aptr kómu til Norcgs

Saettu hör^um skriptum af hisku|)um fyrir rán þcirra ok hernaí)*'. (Fornnis.

*x. bls. 187 -191 eptir þý'bíng Svb. Egilssonar).
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af augum hans , með þeim hætti sem Saul forðum j svá sem

hreistr væri, ok var hann þá jalnskygn sem áðr, eðr skygnari.

Hávarðr lét þíngs kveðja eptir þeíta, ok lýsti þessari jarteíkn,

er hann hafði fengit, ok bað menn lil at styrkja heitiö með
honum , ok fá enum sæia í>orláki hönd fulla mjöls , hverr

maðr, er nokkut sæði hafði. I>ar gengu menn glaðhga undir

þat heit, ok kom þat mjöl út hít sama sumar, ok svá gerðu

þeir lengi síðan.

13. Sá atburðr varð í Noregi, at einn norrænn maðr vel

fjáreigandi, sá er verit hafði á vist með hinum sæla þorlúki

biskupi, fór mcð kaupeyri sínn fyrir land fram, en þá var illa

fritt: þá lögðii at þeim iUgjörðamenn ok ræntu þá, ok áðr

þeir koma at þá hét sá maðr á enn sæla þorlák biskiip, er

fyrr híiföi með honum verit, at liann skyldi halda nokkurri

sinni eigu. Síðan hlupu hermennirnir á skipit, ok hjuggu

upp lokin, ok tóku mikit fé, er þeir fundu laust, ok fóru síðan

áburt; þeir könnuðu hvat þeir höfðu fémætt eptir; þá fundust

þar kistur hans heilar ok fjárhlutr hans allr óskertr, ok höfðu

þeir hans fjárhlut engan fundit, ok urðu þeir allir fegnir

þessari jarteikn, at þeir gleymdu smum ijárskaöa svá, at þessi

fögnuðr brast yfir. Hann færði siðan heit sitt í Skálahoít, iof-

andi guð ok hinn sæla þorlák biskup.

14. Eigi míklu síðarr, en upp kom helgi hins sæla {>orIáks

biskups, var Phiiippus* af Flæmíngjalandi valdr til konúngs í

Miklagarði. I>á drifu þangat af Noregi JVorðmenu til Væríngja-

setu, ok kunnu þeir at segja þessi fagnaðartíöindi þeim er þar

vóru fyrir, um heilagleik ok jarteiknakrapt híns heilaga þorláks

biskups, ok síðan fóru þeir til kirkju, ok gerðu þakkir guði fyrir

sfna dýrð ;
ok cr menn urðu varir viö þessa nýlundu, þá sögðu þeir

konúnginum, en hann sendi eptir Værmgjum nokkrum, ok spurði

hvat þat væri er honum var sagt. Sá sagði hit ijósasta af, er

kunnast var um, af æíl ok háttum ens sæla þorláks biskups, ok

hvar hann var fæddr, ok Iiver forlög hans höfðu verit, ok hversu

heigi iuuis liaföi upp komit ok jarteiknir þær, er hann vissi satt af

at segja. Konúngr tók því öllu vel ok líkliga, ok iitlu síðarr skyldu

Yæríngjar ráðast á mót heiðíngjum, er á ríkit gengu, ok er liöinu

i) H6r er anna^hvort niciiitr Baldvini af Flandr, sem líosinn var til

keisara 1204, e^a Heinrekr bróbir hans, sem vav keisari 120G— 121G.
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laust saman, þá var mikit mannfall, ok miklu meir afVæríngja-

liði, ok þar kom um síðir, at þeir flýðu í kastala einn, ok var

þat lítið skjól, en liinir settu herbúðir sínar umhverfiSj ok

ætluöu þegar at þeim at ganga um morguninn; vóru Væríngjar

með mikilii áhyggju þá nótt, þóltust við hana búast eiga með
skömmu tómi. I>á mælti einn af Væríngjum : ^,vér mcgum enn

fagran sigr vega í trausti ens sæIaJ>orláks biskiips, þó at liðsmunr

sé ofvœgr, ef hann vill oss styrkja ok fylgja ; heitum vér á hann

af öllum huga, ok mun nokkut um batna vor efni". þeir hétu

at láta gjöra kirkju enum sæla forláki biskupi, ef þeim yrði

auðit aptr at koma. Ok þegar er þeir höfðu heitið, þá tók allan

ótta or hug þeirra, ok langaöi til móts við heiöíngja; ok þá

trautt var vígljóst bjuggust þeir til ofangöngu , ok báðust fyrir

rækihga áðr, ok signdu sik vandliga. Hlaupa þeir þá á hendr

þeim meö þeyttum lúðrum ok háreysti mikhi, ok mæltu svá:

^^göngum nú fram þrekmannliga í trausti hins sæla þoriáks bisk-

ups, ok sigrumst snarphga, eða deyjum aUir drengiliga". Ok er

heiðíngjar heyra nefndan hinn sæla forlák biskup
,
þá sló á

þá hræðslu, ok vissu ei hvat þeir gjörðu, hjuggust sjálfir, en

flýðu flestir, cn margir urðu handteknir ok bundnar hendr á

bak aptr, ok öll vopn þeirra ok kiæði, ok fóru meö iierlangi

heim til Miklagarðs, ok sögðu sjálfir þenna atburð konúnginum

ok hans niönnum , en bandíngjarnir sögöu þal er til þeirra

kom. Konúngrinn varð feginn, ok tók sjálfr enn fyrsta stein ok

bar til þeirrar kirkju, er þorláki biskupi var gjör, ok fékk sjálfr

smiði ok öll efni, ok lét síðan vígja hinum sæla þorláki biskupi

kirkjuna þá er gjör var, ok segja þeir, er þaðan koma, at þar

veröi íjöidi jartcikna.

15'. í Papisfirði í Austfjörðum var kona sú ein fátæk,

er vanheilir vóru fmgrnir, þeir vóru kreptir í lófann á hægri

hendi. Hún átti börn tvö úng fyrir at sjá. f>au léku sér úti

undir húsvegg; þá féll mikit rekalré af veggnum á börnin, ok

höföu bæði bana; ok er börnin vóru fundin örend, þá var hún

illgrunut um , at nokkut mundi af hennar völdum orðit hafa,

en hún synjaði þess, ok grct náhga svá at hún flóði öU í tár-

um, ok bauð hún allar undanfærslur, sh'kar sem Jóni ábóta-

i) „lífgu^ust börn ij." fyrirsögn í 379 mch raii>>u lctri.

a) Jón Ljótsson, ábóti í Veri, 1197—1224.
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sýnist hún til fallln; ok er Jón ábóti kom þangat í sveit, þá

tók hún þat ráð, at hún vann þann eið, sem frekastan mátti

stafa, fimtardóms eið, ok lagði hún hönd sína yfir þann um-

húníng, er var hár ens sæla J>orláks biskups. En er eiðnum

var lokit, þá heldr hún upp hendinni, ok vóru þá réttir fíngrnir,

er áðr vóru kreptir; ok lofuðu allir, er við vóru, almátligan

guð ok enn sæla J>orlák biskup.

16. J>essar jarteiknir hafa orðit í öðru biskupsn'ki á Islandi:

I>orfinnr het maðr fátækr, er reri til fiski; hann hét á enn

sæla þorlák biskup, at hann skykli helgan fisk draga fyrstan,

en hann mundi láta gjöra kerli til hans þakka, jafnlangt fiskin-

um ; ok fyrr en öngullinn haiöi grunn , kendi hann fisks , ok

dró hann þegar mikinn helgan fisk , ok haföi öngullinn krækt

granbeini fisksins, ok varð hann feginn þessum atburð, [ok] lofaði

guð ok hinn sæla þorlák biskup.

Maðr hét I^órarinn, er tók ákafa sótt ok varð banvænn

með öllu. Prestr sá er yfir honum slóð lagði þat til, at heitið

var á enn sæla forlák biskup kerti því, er tæki um brjóst

honum í kross. Hann skyldi ok sýngja fimtigi sinnum Pater

noster messudag lians, Ok er hann hai'ði lieitiö, sefaðist sóttin

ok höfgaði hann, ok vaknaði síöaa lieill, lofa[n]di guð ok enn

sœla forlák bisknp.

Kolþerna hét kona, móðir Bjarnar einsetumanns at f>íng-

eyrum ; hún skemdi sik mjök á hendi, er hún skyldi skera

skarpan fisk. l>á hét hún til dýrðar hinum sæla þorláki bisk-

upi litlu kerti ok nokkru bænahaldi, en annan dag eptir var

hönd hennar heil.

Maðr at I>íngeyrum, er I>ormóðr hét, hjó á hönd sér er

hann smíðaði, en síöan hét hann á liinn sæla I>orIák biskup,

ok söng iij. slnmun Pater noster^ ok eptir iij. nætr var til leyst,

ok var þá höndia alheil.

Olafr hét maðr, er tók óhaígliga sótt um aptaninn fyrir

Maríumessudag enn iýrra. Ilann blés allan, ok fylgdu æsi-

ligir verkir, svá at hann vissi varla hvert hann skyldi hafa

sik. I»á hétu fyrir honum faðir hans ok móöir, á enn sæla

l>orIák biskup , ok súngu v. sinnum Pater noster með Maríu

versi, ok varð hann alheill.

Ungr maðr, sá er Sveinn hét, tók vanheilsu mikla, hafði

litla svefna en matleysi mikit , svá hann gjörði ailvana mjök;
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en þaii vóru félítil. tók móðir hans kerti tvö, ok hét á

hinn sœla þorlák biskup til heilsu honum; ok litlu síðarr

kvaddi hann matar , ok eplir þat svefns, ok s\af alla nóltina

ok vaknaði alheiil.

þorsteinn hét einn úngr maðr, er fór óvarliga lijá eldi,

þar er ketill var uppi; ok er hann lá við eldinn, þá féll ofaa

ketiIUnn, ok slagnaði á sveininn or kathnum, ok brann hann

ákafíiga, svá honum þótti náhga engin von lífs; fór af honum

hárit, ok fylgði húðin ok holdit klæðunum. I>á var heitið á

enn sœla þorlák biskup, ok varð hann á einni nótlu heill.

Ein kona átli úngan son, þann er náliga gjöröi líkþrán,

ok bættist nokkut við atgjörð , nema fætrnir, þeir \óru allir

veikir. Biðu þau fyrir þat hvárki nótt né dag ró. Eptir þat

hét hún á hinn sæla I>orlák biskup, ok gjörði kerti til hans

þakka, ok vafði dúki um fætrna. ÍJún leysti til tveim nóttum

síðarr, ok var sveinninn alheill.

Sú var önnur kona, þessu nálæg, er tók fótarverk mikinn,

gjörði á sár stór, ok féll út vogr; hafði lítinn mat en náliga

öngvan svefn alla viku í samt. þá hét hún á hinn sœla þor-

lák biskup til heilsubótar ser, ok dró síðan leist á fótinn ok

sofnaði svá; en er hún vaknaði, þá vár verkr or fætinum ok

kom á kláöi í staðinn, ok vj. nóttum síðarr var af tekinn leistr-

inn, ok var þá alheill fótrinn.

Sá atburðr varð þar er Flatey heitir, at þangat kom heil-

agr dómr af klæðum ens sæla forláks biskups, en þar var

haltr maðr, er Knútr hét, hann mátti aldri statlaust gánga,

ok er hann heyrði ok sá ferð Ijölda manua til kirkjunnar, þá

vildi hann fylgja öðrum mönnum, ok haltraði eptir þeim; en er

hann kom til kirkjunnar, þá var hann óhaltr, ok svá ávalt síðan.

17. þorbjörg hét kona, er skyld var þorsteini, er síðarr*

varð ábóti; hún tók vanheilsu mikla, svá at hún var ávalt með

miklum vanmætti, en stundum hætt með öllu. Ilún hafði ok

hugarvolað mikit, en var snauð at auðæfum. ílún bað í sí-

fellu þorlák biskup ásjá, til leiðréttu síns meins. I>á bar svá

at í svefni, at hinn helgi þorlákr biskup sýndist henni ok niælti:

,,ek em þorlákr biskup, cr þú hefir lengi á heitið, ok hefl ek

i) líklega ^orsteinn Tmnason, annar ábóti í Saurbae í EyjafiriÉJi, an

ist 1224.
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nú þegit heilsu af gnði þér lil handa, ok nýtr þú þess mest at,

er þú dugðir bariii þínii, er elligar mnndi fyrir háði verða; nú

launar guð þat tvöfaldliga: tók barnit til sín, en gaf þér heilsu

;

h't þú á líf þitt, ok hirt hagi þína, lát af kirkjumælgi, ok kenn

þat öðrum, því at ófallit er at auka þar afgerðir, er auðveld-

ast er at mýkja; verða skallu fyrir í'reistni, ok mun þér allt

leiðréttast; segðu forsteini þat er fyrir þik ber." Síðan fór

hann höndum um hana, ok gjörði kross yílr henni, ok mælti:

,,nú muntu heil verða, ok taka eigi slíka sótt síðan." Eptir

þat vaknaði hún, ok gekk allt eptir hans fyrirsögn, ok sagði

hún síðan þorsteini frænda sínum. llún var þá heil sóttar,

en óstyrk í huganum. þorlákr biskup sýndist henni í annat

sinn með ilm miklum , ok styrkti biskup hana þá með öllu;

ok er hún vaknaði, þá var hún heil, ok þá gekk at henni kona

ein ok mælti: ,,sæl ertu, systir! ek kenda aldri sh'kan ilm,

sem af þér er."

Á bæ þeim, erVörum' heitir, fórbóndí at aka heyi páska-

dag eptir náttverð , en sveinn hans úngr sat á garðinum , ok

hafði kníf í hendi ok skarpan fisk. fá steyptist sveinninn af

garðinum, ok féll á knífmn, ok vóru þegar úti iðrin; var hann

síðan heim færðr ok í dúk lagðr ok vafðr. Faðir hans og

móöir hétu á hinn sæla J)orIák biskup, en á einni nóttu greri

svá sárit, at örit var sem bíidsspor væri.

Ein kona Iiafði keypt mörk vax viij. álnum, kerti at gjöra

hinum sæla þorláki biskupi; hún var fátæk at fé; en er vefr

hennar iell, þá var vaömálit iiij. álnum lengra, en hún átti

von á, ok vissu þat skilríkir menn.

Prestr hét l>órðr, ok féll á ísi ok lestist vinbein^ hans, ok

varð hann trautt tíöafærr, nema hann léti heija höndina frá

síðunni. En jóladag í miðmcssu, þá nam staðar messan, er

at lágasöngvom kom , ok stóð prestrinn upp , ok sá menn

hann tíðum tárfella
; þá snerist hann til manna ok mælli: ^^ek

þóttumst eigi tíðafærr", sagði hann, ,,ok féll mér tár, þá hét

ek á enn sæla l>orlák biskup til heilsu mér, ok em ek nú heiH"
;

hélt hann þá upp Iiöndum sínum yfir höfut sér, en aUir lol'-

uðu guð ok sælan ]>orIák biskup.

j8. l'jlfrún** hét hin siðlátasta kona at I>íngeyrum, ok var

i) liklega Varasta^ir eba Varir víh Mývatn. 2) = vií)bcin.

b) Úlfriin nunna og Björn einsetumabr (kap. 16) lif^u bæbi um 1200.
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lengi þar í einsetu; hún tók meinsemi mikla ok matleysi, ok

hugarvoiað ok svefnleysi, ok var þal milli Ambrosíusmessu

ok Agnesarmessu er fastast tók, ok hét hún á hinn sæla

l>orlák biskup ok sofnaði eptir þat. llún þóttist vera í húsi

einu, ok margt ókunnra manna, ok sá hún inn ganga ógur-

ligan mann ok illiligan, ok at rekkju sinni, ok varö hún hrædd

mjök. |)á sá hún inn koma hinn sæla Jíoriák biskup í kanoka

búnaði, okmælti: .^herfiliga dragist þér út allir!" ok þeir flýðu

allir; ^Jivar er sá nú", sagði hann
,

,^er síðast kom inn?" hún

þóttist svara, at hann mundi þar leynast. I>á tók hann þann,

ok dró út nauðugan ; en hún vaknaði heii síöan, ok lofaði guð

ok hinn sæla þorlák biskup.

Á búi prests þess, er Skapti hétj varð sá atburðr, at grið-

úngr manneygr stangaði svein einn frumvaxta liættliga, svá at

rauf varð á lífæðr þeirri, er gæta skyldi getnaðarlima hans, í

sífellu, ok var þat þá bert er hulit skyidi vera; þá var heitið á

hinn sæla |>orlák biskup, ok varð hann heill á fáni nóttum.

Prestsdóttir ein vij vetra gömul mataðist, ok snerist íisk-

bein í hálsi hennar, ok mátti ekki at gjöra; þá var heitið á hinn

sæla í^orlák biskup, ok um lágasöng hinn lengsta, messudag

hans, hraut beinit or hálsi hemii, ok var liún þegar heil.

Húsfreyja ein hrasaði mjök, er liún vildi skunda, fimta

dag jóla, ok stakk hendinni í vellanda ketil ok brann ákaíliga.

J>á hét hún á enn sæla J>orlák biskup, ok var höndin heil

eptir iiij. daga.

Kýr fór í haga með nautum um vetr, ok er heim kómu,

þá hafði kýrin borit, cn kálfrinn fannst eigi. I^eir lieita, er áttu,

at gefa kálfmn I>orláki biskupi , ef hittist, en þá lagði á vatn-

hríð þá, er trautt þótti úti vært, ok eptir þat gengu nautin út;

ok er þau kómu heim, þá fylgði þeim kvígukálfr svartr, kátr

ok lífligr, en enginn þóltist vila, hvar hann haföi verit, eða

Yið hvat liann liafði liíát. Var þá fædd upp kvígan sú hin sama,

þar tii er kýr var.

19. Á þeim bæ, er í Enni heitir, varð húsfreyja léttari,

ok þótti öllum barnit dautt fætt vera. Prestr var við staddr,

ok þá er iengi hafði beöit verit, ef lifna vildi, þá hafði prestr-

inn þat með höndum, ok blés í hviríllinn ok milli herðanna,

en barnit í höndum þeim. J>eir sýttu mjök, er áttu, ok hétu

á enn sæla J>orlák biskup með ráði prestsins til lífs sveininuni,
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kertum tvennum ok jafnvægi hans malar at gefa fátækum mönn-

um; ok litlu síöarr lifnaði sveinninn, ok var skírðr fuUri skírn.

Bóndi hét Auðunn^ sonr frál^íngeyrum; hann átti úngan

svein, þann er gæta þurfti; hann var niðr lagðr ok svæf(ð]rj-

ok fóru menn síðan til vinnu; ok er heim var komil, þá var

sveinninn horfinn, ok fannst eigi brátt; var þá sagt fööurnum,

en hann varð hryggr , ok leitaði hvervetna er honum kom í

hug, ok fannst um síðir í hlandgröf, ok haföi lengi þar í legit,

ok var allt blátt ok blásit; en faðirinn vissi ekki lengi, svá

þótti honum mikil. þá var heitið á hinn sæla foriák biskup

til lífs sveininum, bæði kertum ok söngum, ok var þat um
síðir, at sveinninn sltaut upp öndinni, ok lifnaði síðan, ok var

lengi sjúkr.

Sá atburðr varð, á bæ þeim er á Egg^ heitir, at börn léku

sér, en beizl héngu uppi, ok vöföu þau þar í liöfut sín , ok

þar kom um síðir, at mær ein misli fótanna, ok rann beizlit

at kverkum henni, en þá hlupu börnin í burt ok urðu

hrædd, ok sögöu til öðrum niönnum; ok er til var komit, þá

þótti mærin öHum mönnum örend. Faðir meyjarinnar höt á

hinn sæla l>orlák biskup til lífs henni, söngum ok fégjöfnm, ok

eptír mjök langar stundir lifnaði mærin, ok þökkuðu aliir guði

ok sœium þorláki biskupi.

20. ViTRANiR þær, er Guömundr prestr , er síðan var

biskup , sendi Gunniaugi múk , at hann skyldi dikta , mun ek

skyndiliga yfir fara:

Kona hét Valgerör, frumvaxta, vanstillt í skapi ok óhlýðin í

œsku, orðstór ok óráðin. Ilún tók sótthætthga, var fyrst á ómegin

ok öngvit, eptir þat óp ok öngvit. Prestr var viö staddr, er Jón

hét, ok baö at menn skyldu sýngja v sinnum Pater nos ter \w\íiki

biskupi til þakka, at hún mælll taka corpus domini fyrir vits sakir;

en hún skyidi sýngja fimtigi sinnum I>orláksdag, meðan hún lifði

ok hún mætti mæla. I>á tók hún þegar vit silt, ok síðan cor-

pus domini^ lofandi guð ok hinn sœla I>orlák biskup , ok efndi

vel heit sitt, ok vakti þá stund fyrir messudaginn, ok um messu-

daginn sjálfan kcndi hún sýnt óhæginda, ok höfgaði hana.

I>á þóttist hún sjá I>orlák biskup í svartri kápu, hafa handlín
*

i) fö^ur nafni^ vantar. y) Egg i Hegvanesi, i Skagalir^i.
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á hendi, ok signdi hana ok mœlti; „nú muntu heil verða; efn

þú vel heit þín, ok seg þessa vitran Jóni presti", ok þá vakn-

aði hún. Jóladag var luin í kirkju ok höfgaði henni ; hún þótt-

ist þá sjá enn helga J>orlák hiskup
,

skrýddan ok córónaðan,

ok blezaði lýðinn ok mælti: ,jieim skal ek nú skunda í Skála-

holt", sagöi liann, ,,til hámessu, ok styrlíja þar guðs emhætti,

en ek mun verða þér ásjármaðr ef þú varðveiLir vel þitt ráð".

Hinn þriðja dag í jóJum at kveldi var hún at krossi, ok höfg-

aði henni. I>á þóttist hún sjá hinn sæla |>orlák biskup, ok

spurði, hvílíkt þess manns ráð væri, er I>órðr het, er andazt

hafði í Fljótum. ^^Sætt er ráð hans", kvað hann, llúnmælti:

,,hvat má mest fyrir guði"? — Ilann svarar: ^^hæn ok ölmusu-

gjafir". Ilún mæiti: .^hversu lengi mun ek lifa?" — Ilann svarar:

^^mjök lengi, í ennu þriðju sótt muntu andast". I>á hvarf hann

henni at sýn. I>á er menn vóru fgLrnir til messu hinn níunda

dag í jólum, en hún lá ok svaf, þá sýndist henni hinn sæU

forlákr hiskup ok mælti: .,hví liggr þú ok sefr, en ferr ekki

til messu? segðu Sigvalda, veiðimanni yðrum, at hann mun
engan dag veiöa á þeirri tíð , nema hann hlýöi messu áðr";

ok svá gekk jafnt cptir, sem hann liaföi sagt. Ok et fimta

sinn sýndist henni í svefni hinn sæli þorlákr biskup, ok mœlti:

,^hví sefr þú á leið fram"? Ilún svarar: .^vaki ek" kvað hún.

^^Maðr heitir í>orvarðr", segir hann
,

^^er mik hefir fulltnigis

beðit, en ek niun hægja honum, ok hið þú hann sýngja fimm

sinnum Paler noster hvern fimta dag, en hinn þrettánda dag jóla

fimm tuga með Mariuversi.

21. Ilcstr hljóp í keldu, ok náliga allr í vatni, nema höf-

uðit, en feikna veðr á úti ok fjúk mikit, framoröit dags^ ok

fékk ekki at gjört. Ilet hann [eigandinn] á enn sœla forlák

biskup, at hcstrinn skyldi eigi deyja, ok gekk þá eptir öðrum

mönnum, ok varð þó eigi fyrr upp dreginn , en um morgun-

inn, ok var ekki sakaðr.

J>at var í öðrum stað, at uxi manns var horfinn frá naut-

um , ok er hann sá uxann
,
þá var hlaupinn ofan bógrinn ok

slitin þýnan, fýstu ílestir at drepa skyldi; en sá er átti hét á

enn sæla Jjorlák biskup, at uxinn skyidi lifa, ok varð á fám

nóttum alheiU.

Prestr hét f>órðr, er féll um vetr ok meiddist, svá at hann

var eigi tíðafærr; ok er dró at messudegi hins sæla |>orláks
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biskups, þá hét hanii á hann af öUum hug til heilsubótar sér,

ok um nótlina sýndist honum I>orlákr biskup í draumi, ok

mælti: ,Jivat áttu til at telja viö mik um heilsugjöf'? — ^J>at

helzf'
,
sagði hann, ,^at [ek] minntumst þín , meðan ek œtlaði

at þú þyrftir þess'\ — ,,Svá er sem þú segir", kvað biskup,

,,ok er þat ærit til at telja, ok muntu fá heilsu þína". Prestr

þóttist mœla: ^^allsæhr erum ver þcss , at þú gefr mönnum
heilsu fyrir þinn heilagleik". llann svarar: ^^öll erum vér þess

sæl". Eptir þat livarf hann honuni at sýn, en preslr vaknaði heih.

22. þá nótt er menn veittu heimsókn Guðmundi hinum

dýra' , cr síðan var niúkr at þíngeyrum , varð sá atburðr, at

kona lá í fótar vcrk, ok var sár mikit á, ok vesnaði ávall[tj um.

Hún hét til beilsubótar sér á hinn sæla þorlák biskup, ok þá

ena sömu nótt sýndist henni i svefni J>orlákr biskup, ok fór

höndum um fótinn ok mœlti: ,,héðan af mun þér batna, en

ek verð at fara at veila lið Guðmundi enum dýra, sem ek nú

heyri bundinn", ok gekk hún svá eptir þat heil.

Maðr hét Eyjólfr, er bjó skamt frá biskupsstóli á Hólum.

Uann tók vitnrríng, ok lauk svá, at jólanóttina fyrstu, er menn

vóru til tíöa farnir, lagði hann knífi fyrir brjóst sér, ok var

þat mikit sár. Yar hann vitlauss ok dauðvona, er heim var

komit. I>á stóðu mcnn yíir bonum hryggvir, ok vissu eigi

glöggt, hvat til ráðs skyldi taka; sýndist þeim öllum maðrinn

skamniœligr, en viðrbúníngrinn varla allskapfelligr, ok varö þat

ráð þeirra, at heita á enn sælal)orlák biskup, til þc§s at hann

gæfi honum mátt ok vilja til viörkenníngar ok íþróttar vitsins,

ok til svá langs líf[s], sem hann sœi honum bezt gegna; ok er

eigi liðu langar stundir, þá raknaði hann við ok settist úpp,

ok signdi sik, ok var þá auðséö, at hann hafði þegar vit sitt,

ok vildi gott bæði sér ok öðrum; iöraöist nú afgjörða sinna,

ok bað guð miskunnar ok helga menn. Sárit greri á fáni

nóttum, ok varhann þá alheiU. Lofuðu allir guö ok hinn sœla

l>orlák biskup.

23. I>ÆU eru margar jartciknir hins sæla þorláks biskups,

fagrligar ok stórar, er fyrir fáfræðis sakir ok óminnis eru eigi

ritaöar; heflr aUt í skUit, sem líklegt er, at ahnáttkum guði

lieflr glöggligar enzt mildi ok miskunsemi tU at gefa oss ótaUig

1) sjá Stvwl. s. 3. 30.
1
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tákn ok [jarteina gjörðir', fyrir verðleik ok dýrð liins sælafor-

láks biskups, en oss geð ok geymíng at gjöra eptir ok varð-

veita, svá sem oss liæl'ði. Yar fyrst, cr upp kom sú en há-

leita nýjúng dýrðar verðleiks liins sæla J^orláks biskups, tekin

í minni með ást við almáttugan guð ok enn sæla|>orlák biskup,

svá sem menn kunnu framast: ritaðar þá fyrst hans jarteiknir

ok upplesnar, ok teknar þær allar frásagnir með frekligum

fagnaöi, er frá hans jarteiknum vóru optliga sagðar. Ok er þat

var, at svá mikill fjöldi gjörðist at um jarteiknir hins sæla þor-

láks biskups, at mönnum varð um afl í minni at hafa, en þær

vóru margar, at hver var annari lík, þá dofnaði hugr manna,

ok mæddust málgögnin til uppburöarins, en eyddist málit eptir

at rita: þá sýndi guð svá sína jafnlyndi til hins sæla I>orláks

biskups, at því víöara urðu menn gladdir með hans jarteiknum,

sem þeim fyrndist meir, er nærri vóru heims vistum. Tók þá

á nýjan leik þat at æsa ást manna til hins sæla þorláks bisk-

ups, ok hvetja vanbrýnda hugi manna til hvatleiks hollustu

þeirrar allrar, cr menn mega tii hans gjöra, at kom af öðrum

löndum ógrynni auöæfa, með íjarlægri frásögn margra merki-

ligra atburöa hans jarteikna. Ilefir almáttigr guð í lífi ok kenn-

íngum, dýrligum dæmum, ok ítarligu andláti, en ólaUigum jar-

teiknum ens sæla þorláks biskups, sett fyrir oss margfailiga

miskunnar gildrur með aögengiligum ögnum ok teygiligum til-

lögum, at heimta oss með ást ok elsku í sinn einangr, þann

er hvervetna er hirt ok haldit er í þann kemr. Gildran er

gjör af grjóti, þröng ok torsóttlig í burt at komast því sem í

hana kemr, ok af hurð, er hleypr fyrir liana, þá er allt í þess

valdi, er gjöra lét, þat er þar er komit. Gildra sú teiknar

þessa heims líf, er þröngt er af sútum ok sorgum, ok mörg-

um mæðíngum ok miklum mannraunum ; en at teygja til þess-

arar gildru er[u] þessi ögn : röng ást óskaplig ok ágirni, metnaðr

ok mannráð, rciði ok ranglæti, ok allar rangar fýsnir; cn þeir

mcnn, sem í þessa ófarnaðar gildru ganga, eptir teygíngu þess-

ara ódáða ok agna-, ok megu eigi til snúast or henni at ganga,

þá eru svá hörmuliga staddir, ok þá hleypr fyrir hana hurð,

þat er dauðinn, endir þessa heims lífs, ok þá eru gefnir í vald

þess, er egndi gildruna, fjandans sjálfs, segi ek, er þá dregr

getg.; giörbe, 379. 2) ögna, 379.
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til eilífs dauða ok óendanligra kvala, at þeiin hætti*, sem gjört

er hérvið skaðasöm dýr ok meinsöm, al þá eru deydd, er þau

koma or gildrunui. Sú er öuuur gihh*a, er gjör er til þess at

veiða dýr þau, er höfðíngjar hafa fyrir hinar mestu gersemar

þessa heinis, ok láta hvervetna gott með ser hafa, þat er þeir

hafa föng á, en þeir hafa margar góöar inenjar cptir þau; sú

teiknár miskunar gildru almátligs guðs, er upp cr hhaðin með

stjórn ok stiih'ngu, ok innan húin með h'kn ok h'tilæti, en

anðsýn ávítan, rækt ok ráðvendi; þangat liggr ok löng bónar

braut, lýst mfð helguui ritnmgum, þeim sem sýna mörg ágæt-

lig gögn margra mannkosta, þau er iiafa fcngit guðs helgir

mcnn, svá sem nú hefirvcrit frá sagt hinum sæla þorláki bisk-

npi, eöa aörir liouum líkir; ok síðan, er þeir hafa gengit í

þessa miskunar gildru, þá fellr cnn fyrir hin sama hurð,

dauði þeim dýrligr ok heilagr, ok koma þeir þá á þess vald,

er þá gildru hefir cgnda, almáttigs guðs , cr þá laðar til sín,

með ser al vera ok ncyta eyh'fra krása í fullum fagnaði. En

þá cr þcir cru heöan liönir, þá hafa menn eptir þeirra minn-

um h'f þcirra ágæ.tligt, dæ.mi þeirra dýrhg, andlát þeirra unað-

ligt, mót iormerkilig en jarteiknir ótalligar eptir þessa heims

líf. Nú er bæði , at guö hcfir oss tignat um þat fram nú,

sem fyrr hefir verit, í uppkumu helgi hins sæla J^orláks bisk-

ups, ok margföldum jartciknum, þcim er nú sýna hans dýrð,

enda er oss ok þat von, at guð mun nú vera miklu vandari

osB í hendr at voru lífi , cr hanu hcfir oss svá stóra hluti nú

þá veitta, er hann hefir aldrei fyrr á voru landi. En til þess

er at segja líf ok jarleilaiir liins sæla þorláks biskups, eða ann-

arra hcilagra manna, sem þér megit sjá, at hcimta hugi manna

frá hættligri hégómadýrð hcims þessa, en semja þá til sæmi-

ligs siölælis i guös aughli. Eru þær sögur margar sagðar frá

helgum mönnum, postulum guðs ok píníngarvoltum , at trautt

verðr hitalaust huggóðuin mönnum at hcyra illsku ok ódáðir,

geysínga grimmleik greifa ok höfðíngja, ok hverskyns kvalir ok

harmkvæli gjörðu þeir guðs vinum, ok létu þá deyja eptir alls-

kyns píslir, þær er J)eim kom áðr í hug þeim á hendr færa.

Nú þó at öllum góðum mönnum sé stórligr fögnuðr í þeim

fagnaði, er uú hafa helgir menn at ömbun sinna meinlæta, þá

heiti, 379
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fylgja þar þó mikil, atkvœði, er þeir enir grimmu menn skuli

eigi snúizt liafa lil guðs frá síuum iUverkum ok \onzku, En

þessi frásögn, sem hér er nú sögð frá hinum sœla þorhíki

biskupi, er öll full fagnaðar ok farsælu, ok fylgir hvergi þó

hrygð né hörmúng-; hTit sjálft allt eptirlits ólíkt annarra mauna

h'fi: bernskan bráðvæn til þrifa ok þroska, en æskan euclist lil

athuga ok atgjörva, en fulltíöa aldrinu framdr með allskonar

mannkostum, þeim er góðs manns líf má göfga, ok er þat í

skanimri umræðii ekki annat skyldara ok merkiligra eptir at

muna, en þat er áðr er ritað, ok enn vitrasti maðr, Giziu*r

HaHsson, mælti yíir greptri hans. Nú veit ek, at þessi um-

ræða má brátt fLillIöng þii^kja, cr hér er, um líf ok jarteiknir

hins sæla I>orláks biskups : þá gengr mér þat tii , at ek vilda

at öll vær Iiefðiin lengr nyljar þeirra frásagna, en þá eina

slimd, er \ær heyrðum iVá sagt, En \ér eigum þal ok mjök

uudir oss sjálfum, með guðs miskunn ok umsjá ok árnaðarorði

ens sæla forlákí biskups. TSú megu vér þat atgjöra, at sýna

oss nú á þessari hátíö með siðlætis yfirbragði, ok biðja þess

almáttugan guð, þann hiun sama, cr þá krapta gefr hinum sæla

forláki biskupi, at gefa sjón blindum mönnum en heyrn dauf-

um, göngu höltum, en hreinsa líkþrá, ok reka djöfía frá óöum
mönnum, lífga þá er áðr eru dauðir, stöðva vötn ok vinda: at

hann gefi oss rétlsýni meiri um \ort ráð héðan frá en híngat

til hefir \erit, ok meiri hlýöni til guös boðorða en áðr, göngu

ok gæfu lil góðra \erka, hraust hugskot \ort frá illri ó\enju

ok ónýtri munnsliöfn, verk vor veraldlig frá aUri þeirri iðni,

sem gagnstaðlig er hans \ilja, ok leysi guð oss frá allri fjanda

freistni, ok öllum véluni hans ok svikum, ok styrki oss ok efli

í mót hans \ilja, cn stöðvi oss at ofstopa ok ójafnaði; gcfi

hann oss af ást heilags anda: hjálpsamhga hreinsau hættligva

anmarka, iðran með yíirbót unninna afgjörða, gæfu grandlausa

góðrar atferðar, viðrbúníng vandvirkiligan \orrar framfarar, olean

ok yfirstöðu ítra kennimanna, andlát unaðhgt at liðnum lífs-

stundum, hvíld hægliga, unz heimi er brugðit, dýrHga upprisu

lil dóms at sækja, umdæmi æskiligt öllum trúföstum, líkn lang-

gæða at loknum dómi, eih'fa unaðs vist með öllum helgum,

hirðir ok haldnir í himnaríki, gæddir hvervetna af guði sjálfuni,

án enda amen.
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m.

Jarteinir úr sögii Iioiiáks biskups liinni ýngstu.

Kona liél JódíSj or liinn licilagi forlákr bislviip hafði

lagt á l)jónustu bann um stundar sakir; eptir þat sættist hún

við hanu , ok skildist við sitt mein, er hann hafði um vandat.

Mjök Htlu síðarr þýddist haua annarr maðr, ok varð hún van-

heil af þeim ; ok er henni var létta von um sitt mein
, þá af-

rœktist hann hana, fór hún þá yfir volaðliga ok var mörgum
siiuium banvæn af sinni vanheilsu. Ilún kom um síðir tii

einnar mikilsliáttar húsfrúr, er Guðný hét, ok lagðist þá í rekkju;

vícnti húu sér þá livorki heilsu né langlífis. En l>orlákr bisk-

up vitraðist lienni í svefni ok styrkti hana, lézt optarr mundu

vitja hennar; ok þá er vika leið þaðan, þá sýndist hann henní

í annat sinn, ok gaf henni þat ráð, at hún skyldi vaka í kirkju

fyrir messudag hans, ok kveðst þá enn mundu koma til heunar.

En er at þeirri nótt kom, þá var húu borin í kirkju, ok lögð

niðr fyrir sönghús ])alla, ok skinn undir hana; mær ein var

hjá henni til þjónustu henni, fimtán vetra gömul. Ok nær miðri

nótt, þá höfgaði henni; hún sá hinn sæla þorlák hiskup ganga

inn í kirkjuna, ok til altaris, ok tók ofan púng þann, er í var

mold or leiöi hans
;
gekk hann síöan at lienni ok dreyfði

yfir hana moidinni, ok mælti ekki, svá at hún heyrði, ok hvarf

í hurl síðan at sýn. En er iiún vaknaði, þá var hún alheil, ok

sá þar engin merki , at hún hefði þar hvfizt, Iieldr en þar

hefði hvílzt heill maðr. ílún var ok svá mögr oröin ok mjó,

at Iiún þurfti eigi meira um sik en hálfa aðra alin , en áðr

hálfa fimtu alin, ok var þcssi jartein opinberhg öfium mönnum.

2. þann sama velr, er systir Katrín, cr síðan var fyrst,

ok þó langa h'ma síðan, abbadís at Stað í Ileynisnesi, var at

þverá, ok hún hafði tekit hrcinlífis búníng, fékk hún svá mikinn

augna krankleika, at hún mátti sér ckki við heilagra bóka lestr

skemta, ok eigi þóttist hún heldr psaltara á bók mega lesa, ok

i) Prentab eptir C(379 4tOj bls. 109—131). ^þessi kafli stendr þar næst

á optir kafla l^eim, sem tekinn cr eptir hinni fornu javteinabók J)orláks

bisknps (Vi^ljœtir i). Flc^tar þcssar jarteinir munu haía gjörzt um og

eptir 1300 (sjá kapp. 2. 19. 23—26), og hefir sá, scm C sctti saman,

Iiniítt þessnm kafia aptan viíi gömhi söguna.

2ö*
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fyrir því hét hún lil almáttigs guðs ok hins sæla {>orláks bisk-

nps, sér til þvíh'krar heilsnbótar, sem henni mætti bezl gegna,

hæöí [í] bráð ok lengd ; ok eptir því sem hún hafði til ætlat, byrj-

aði hún ferð sína fyrir sagða nauðsyn um vorit eptir páska

suðr nm land, og leiddi Ljótr ábóli* hana til hests, svá at hún

hafði bundit fyrir bæði augun, ok svá fór hún allt vestr til

Miðfjarðarár, afc hestr sá, er hún reið, var í togi hafðr. Sem

hún þóttist þat eigi lengr mega þola, þá sagðist hún treystast

sjáifum guði ok hinum sæla I)orláki biskupi, at nokkur bót

mundi verða á hennar máli; tók hún þá í tauma liestsins, ok

reið siðan sem heilbrygðir menn, þar til er hún kom í Skála-

holt, ok batnaði svá dag frá degi, at næsta dag eptir messu

varð hún heileygð báðum augum.

3. Sá atburðr varð á líofstöðum í Rcykjadal, at sveinn

nokUurr tók þessháttav fólarmein, at verk sló í kálfann svá

at hoidit fúnaði, ok stóð sárit með stórum holum, svá at ekki

mátti atgjörðum við koma, því at sveinninn æpti, þegar menn

höfðu hendr at meininu. Lék þat svá lengi við, at um síðir

tók or sveininum annan icgginn, þann sem í fælinum stóð,

nær hálfan , var sá þremr þverum fíngrum minni en spannar

at lengd, sem hann tók burt, en nœr þverrar handar hold á;

sjá mátti í leggjar hol þess er eptir var nær ökla í fætinum,

ok svá viðr kné á þeim hlutunum sem eptir stóðu. Frændr

sveinsins örvæntu honum niannligs fuHtíngs, ok fyrir því hétu

þeir á hinn sæla þorlák biskup, at hann árnaði honum heilsu-

gjafar af guði. Síöan þvoðu þeir sárit með því vatni, sem

áðr vóru í þvegin bein hins sæla forláks biskups. Kom þar

svá skjót bót á, at fótrinn varð beill, bæði ot holdi ok beini ; ok

síðan, til sanns prófs um þessa jarteikn, gekk sveinninn heim[an|

tveim nóttum fyrir þorláksmessu, ok kom í Skálaholt at messu-

deginum ; sá þá margir hinir beztu menn aptr komit í kálfann

bæði hold ok bein, cn þó var sem nokkut þrep kendist^ á leggn-

um, þar sem mættist hit nýja beiniL ok hit fornara, þat sem

áðr var í fætinum ; skinnit var ok nokkut rauðara þar sem sárit

hafði verit. Margir hinir beztu menn ok skynsömustu sá ok

þat beimt, sem tekitvav or fætinum, ok hafði þat stöð*'' sávsius

i) Ljótr Hallsson var ábót.i aY) f)verá 1293— 1296; systii- Katrín varb

abbadís ú Reynistal^ 1330. 2) knðiö (kenrlit), 379. ») sto^, 379.
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íit lengd; sóru ok þrír vottar, at þat sama bein væri or hans

síðan var þat upp l'est viö skríni l>orláks biskups, tilvitn-

isburðar þessarar jarteiknar.

4. Bræðr tveir vóru í Eyjafirði ; hét annarr l^öðvarr en

unnurr Björn. Á þann sanui Björn sló svú mikilli kvíðu ok

hugarvolaði, at hann vildi gjarna tapa líö sínu, ok drekkja sér

í á þeirri, er skamt var frá húsi, en bróðir hans geymdi hans

með svá fuilkominni ástúð, at hann gat ij sinnum stöðvat fyrir

honum þetta óráð; ok einhvern tíma leyndist þessiBjörn ein-

saman út í haga, ok særði barka sinn, svá at fram skar or;

mátti hann þá eigi draga öndina, fyrr cn hann lukli undina

með sjálfs síns höndum. Blóð féll æsihga or sárinu, ok sem

hann sá opinn dauða sinn ok helvítis kvalir fyrir hendi, tók

hann at iðrast síns óráðs, ok rendi huganum til almáttigs

guðs. Bróöir hans saknaöi hans af bænum ok leitaði hans

þegar, ok fann hann liggjanda í sjálfs síns blóði með lithi

megni. Hann spurði, hversu at ihefði borit um sár þat, er

hann hafði fengit. Ilann svarar: ,,ekki má ek völd af mér

bera um þat, en þó iörumst ek nú minnar glæpsku, eða hvat

er til ráðs, bróðir?" — Uann mælti: ^,vit skulum heita, bróðir!

á hinn sæla þorlák biskup, at hann árni þér miskunnar ok

lífs umbótar: lerð okkarri í Skálaholt, at votta þar, ef hann

hjálpar okkr í þessarri okkar nauösyn." Ok sem þeir liöfðu

fest heitið, tók Böðvarr skónál ok seimis þveng or púngi sín-

um , ok með því saumaði iiann saman barka bróður síns;

eptir þat bar hann fhann] heim á herðum sér til bæjarins, ok

lagöi hann niör í rekkju. Eu svá mikla miskunn veitti guð

þeim , at eptir liðnar fyrstu þrjár nætr át hann skarpa skreið,

ok var hann skjótt alheill. I>essir bræðr fóru í Skálaholt at

upptökudcgi iúns sæla J>orláks biskups , ok heyröu á sögu

þeirra hinir beztu menn margir, ok sá örit, sem viinit bar um
sársius viðleika, ok hrukkur á skinninu, þær sem orðit höfðu

af saumnum á hálsi J)essa sama Björns.

5. Sá alburör varö á Gnúpí í Gnúpvcrjalircpp , at sú

kona, sem Oddný liét, Lók hugarvolað, fyrst með mælgi, en

síöan með þögn; vóx meinit til þess á langaföstu; vildi hún

tapasérmeð einshverju móti; gjarna viidi hún sveltasik í hel,

en sakir ótta, ok áeggjunar þorvalds prests Pálssonar, neytti

hún nokkurrar lítillar fæðu. En mánud[ag]8 kveldit in passionc
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Domini varð hún einsamaii cptir kvöldsöng, ok þegar lagði liún

knífi í barka ser. fórðr bóndi Egilsson varð skjótt varr viö,

ok kallar prest nieð ser; sá þeir hvar hún lá, ok horföi í lopt

npp, drjúgum sem dauð væri, ok í óviti af blóðrás, en knífrinn

stóð í sárinu. Jafnskjótt, at tilkölluönm tveimr nábúum sni-

um, gengu þeir til kirkju, ok hétu á hinn sæla l>orlák biskup

til h'fs ok heilsu fyrrnefndri konu, at hún skyldi vatnfasta

æfinliga fyrir báðar I>orláksmessur, ok sýngja þar með fimtigir

sinnum Pater noster ok versit Ave Maria^ ok ganga iij sumur

i Skálaholt, ok gefa, ef hún ætti til, álnar virði staðnum. At

festu hcitinu gengu þeir aptr til hennar, kippti þá prestr kníf-

inum burt or sárinu, var þá niðri öndin, þar til er hann dró i

sárit lerepts kera, ok batt um síðan ; var þá sem hún vaknaði

af þ\í ómeginn[i], sem á henni haföi verit; mælti hún þá nokkur

orð sér til' hjálpar. þriðja daginn leysa þeir til, ok mátti prestr

þá stínga minnsta fíngri í sárit, er kerinn var úr dreginn; lá

hcnni þá svá nær, at hún hneig aptr; þá tók prcstr smjör

hins heilaga forláks biskups, ok fyhdi sárit og batt um, Síðan

skaut hún upp öndinni, ok var hraust í máli. Fimta dag, sem

bændr kómu til samkomu, tók prestr bönd af sárinu, var hún

þá alheil, svá at í tveim stöðum sá, sem hrofnat væri fyrir

nagh; urðu þeir, sem sét höfðu, eigi ásáttir í hverjum stað

sárit haföi verit.

6. Á Vestíjörðum féll þrévetr sveinn á kníf, sá er Ólafr

hét, ok kom í miUi nafla hans ok flagbrjóska, knífrinn hljóp

á hol; hann var mjök breiðr ok vel þriggja fíngra langr. En

sem sveinninn kippti honum or sárinu, kom at móðirin, þor-

gerðr G|rlímsdóttir afStað; var þá hold langfíngrslangt ai' hans

innhlutum komit út or sárinu. Hún hét þá sveininuni til lífs

á hinn sæla þorlák biskup, vaxkerti því sem tæki um sveininn.

Yar þá sóttr Thomas prestr, föðurbróðir svcinsins, ok fyrir því

at hann vissi eigi, at móðirin hafði heitið fyrir sveininum,

þa hét hann at gefa skyldi xij álnar í Skálaholt, svá at faðirinn

færði á staðinn hit sama sumar, ok at sveinniuu skyldi gauga

þangat, þá er hann hefði aíl lil ok þroska. Kinni náU síðarr

vóru af tekin blóðböndin; stóö þá út or fyrrsögöu sári liold

fíngrsþykkt ok þriggja brcilt, ok varla spannar kuigt. Faöiriun

eggjaði þetta sama hold af at sníða, vakti hann þá blóð áþví;

hljóp þá or með miklum æsmgi, svá at sveinninn lá nær í
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öviti iiij (lægr þaðan af; vai' liann ok matlauss áðr iij dægr,

ok þar með þessi fjögr; en eplir þat lélli honiim, en fyrr-

greiiit liokl hvarf á burtu. Vavö hann svá heillj at á þetta sár

kónui engi sniyrsl, nema beinavatn {>orláks biskups.

7. Sá atburðr varð á l)orkuthislöðum í Grundavík, at sá

maðr, sem I>orbjöni hctj brcndi þann mann , sem með sama

hætti var til lækníngarj með þcss háttar atferö, at hann lagði

á kviðinn þat járn, er bora var á; en af J)ví at ekki viðrnám

var á Knappjárninu, þá hljóp þat svá djúpt, at þeim, cr brendr

var, þótti á holhlaupa; vottaði þessa hans meiníng mikill brestr

sá sem þá varöj er hin minni l)imnan brast í sundr, sú scm

lá í íslruna, en sá, sem brendi, kippti skjótligaí burlu járninu,

þá er hann kendi, at ekki nam viö því. Hann vildi þá þrýsta

dílanum, ok féll feiti út í móti, sú sem þeir trúðu at ístran

væri; ok er hann stóð upp, kendi hann á sérsvá mikinn sár-

leik, at honum þótti sik taka náligaaptr í hrygginn; gekk hann

þá til krosshúss, ok þótti þeim mönnum, sem hann sá, hon-

um öllum brug[ð]it. ílann hét þá á hínn sæla þorlák biskup,

at fæða íimm fátœka menn, ok sýngja V sinnum Davíðs psaltara,

ok lesa oraíionem: Dms qui ^mjnilo tuo honum til dýrðar, ok

fasta vj dægr fyrir dag hans, ok vutnfasta þar fyrir hina síð-

ustu nátt, ok gefa hálfa mörk í SkálahoU ok ganga þangat.

Eptir þat drakk hann vatn þat, er í var lagðr steinn sá, er

lagðr hai'öi verit á kistu hins sœla I>oriáks biskups; hættist

honum svá þá, at hann gat á hesti setið heim á Ilvalsnes,

var hann þá svá hraustr, at liann vatnfastaði næstu nótt eptir

Mun'umcssu, ok þó með því móti, at hann var stórliga krankr

ok neytti næ.r ekki matar tveim nóttum eptir vatniosluna; laust

í dílann hinum sama verk, svá at honum, ok þeim sem hann

sá, þótli honum lítil lífsvon. þá tók llallr prestr beinavatn

þorláks hiskups , ok steypti iij sinnum í sárit, ok rann jafnan

inn tiJ, þó at öndverðu væri fullt. Sá alHr þeir, sem hjá vóru,

ístruna inn í kviöinn. Yiör þetta sýndist þeim draga saman

opit á sárinu, þat sem inn vissi til holsins, svá at þaðan af

varð honum ekki mein at, ok var síðan betr heiil en áðr.

Bára þeir vitni: Ilallr prestr, þorsteinn klerkr, ok sá sem

Uekníngina skyldi veitt hafa í fyrstu, ok margir aðrir góðir

menn.

8. Á þeim bœ, er at Brjánslæk heitir á Barðaströnd, fóru
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tveir menn ú skipi úr eyjii einnifrá lieyverki; hét karlmaörinn

Hallr. Ok svá sem þau kómu at lantli, ok sú kona, sem meö honum

var, ste hann upp af skipinii, ok tók í stafninn skipsins ok

vilcli hrýna upp, þvíat þat ílaut illa at landi; haföi hann sett

fram í slafninn Ijá í langoríi; ok sem hnnn leit npp viö , er

hann tók tíl skipsins
, þá kom Ijárinn á nef honum nokkru

fyrir neðan augun , ok skar alli niðr at kinnunum, ok mjök

svá fram or, svá at h'tið eina hélt. Eptir þat tók hann þar

til, ok lagði neíit við upp, þar sem þat haföi veril, ok hélt at,

ok gekk svá heim til haíjarins, ok sem lumn kom lieim, hétu

þeir Andrés hóndi háöir, ok nallr, á almáttigan guð at upp-

haíi, ok hinn sælaJ>orlák hiskup, til árnaöarorös, atgefahálfau

eyri til Skálaholts, til þess at hanu mætti heill veröa, lýtaluusL

af sárinu, ok at honum stæði þat ekki lengi fyrir vinnu. Eplir

þat hundu þeir um sárit og fóru til svefns; vóru þessi unihönd

við iij nætr; síðan leyslu þeir til, var þá svá gróit sárit, at

allr þroti var í burtu or andlitinu, ok svá lýtalaust, sem hann

hefði aldrei sárr orðit, utan örit máiti sjá, svá sem allmjór

hvítrþráðr lægi um nefit; var honum ok engan líma svá mikiU

\erkr eða sviði i sárinu síöan heitiö var, at eigi inælti hann

sofa fyrir. Lofaði hann, ok allir aðrir, þeir er sá svá háleita

jarteikn, guð ok hinn sæla I>orlák biskup; vóru ok nóg vitni til

skilrík at sanna þessa jarteikn með eiði.

9. Sá atburðr gjöröist at Hítarnesi , at sveinn xij vetra

gamall, sá er Ornúlfr hét, féll niðr með æsihgu brotfalli , ok

fór meinit hinn fyrsta vetr svá vaxandi , at þá er langafasta

kom, féll þessi sjúkleiki nœr hvern dag á hann. Um vorit ok

um sumarit sótti hann nokkut minnr. Um haustið var honum

í þýngra Jagi, en nokkuni léttara iim vetrinn. Um langaföstu

kom liann svá hart niðr, ai þá er meinit hvarf frá honum lú

hann langar stundlr með lilluni lifs merkjum. Á langa frjádag féll

[hann] í þat sama mein, ok lá í dái um nóntíðir allar. Méi þíi

iS'ichulaus presir, móöurl^róöir sveinsins, iýrir iionum, at láta

hann fara í Skálaholt, ef hann þætti ílyljandi vcra. Litlu síö-

arr en fest var heiliö gekk hann hoill í stofuna innar, ok spurði:

,^hvort hefir nokkurr yðar komit til mm ok vakit mik"? — Nichu-

las svarar: ,,ek trúi engan þann hér vera, er þik mætii af

svefni vekja". Sveinninn mælti: ^^sannliga þótti mér maör ganga

at mér ok vekja mik". }>aðan frá var liann svá heiU, at eugi
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líiimiíng þessa meins koni at honum upp IVá þeini degi. 13auö

þessi liinn sjani Nidiulaus presir ok fjOldi annarra munna eið

sinn, at sá vilnisburðr var fullkomliga sannr.

10. l^ixí bar til í Túngu í Sleingrímsfirði um velrinn fyrir

júlaíoslUj at þaðan ior kona sn íatæk, er Guöíinna hét; var

lu'm svá íáklædd, at hún \ar í einum slitnum tötri, ok hafði

ekki vættfa] á höfði né á hundum, ok ekki skókiæði á Oðrum fæti;

ok sem hún var í burtu, kastaði á vindi með krapadrífu ok

ákOfu snjóí'alli. INærri miÖri nótt kom á grimdar frost meö

stornii ok snjófaili; en þessi kona hai'ði hvergi til l)aíja komit

um nóttina. Um morguninn eptir , á mánadaginn, því at hitl

var á sunnudaginn, fóru menn or Túngu, og fengu eigi fundit

liana, því al snjófaliit var. Frosliö liéizt, svá at þeir kómust

erviöislega lil biejar ok vóru mjök kalnir; hi^l/Á þetta veör framaa

til miðvikudags kveldsins , en hún iör á drottinsdaginn or

Túngu; máttu menn eigi bjarga fé sínu á þessum dögum öllum,

ætluðu menn ok fullkomUga at hún mundi sáluð vera. Á íimta

dag var frost ok mikill vindr; varð hún þó ekki fundin. Föstu-

dagskveldit lók at regna, ok svá laugardaginn. En á sunnu-

daginn fann sauðamaör al Túngu.þessa sömu konu Guðíhnui,

svá at hún var hraust í máli, ok færði hana heim í 'J'úngu.

Var líún hvergi kalin svá al hana sakaði, ok eigi sagðlst hún

nokkut dregin af húngri. Sagöist hún heitið hafa á þorlák

biskup, at hann hjálpaði henni, ef hann væri svá mikils verð-

leiks, sem hún hefði heyrt sagt; hét hún at gefa hálfa mörk

lýsis; ok síöau kallaöist hún hvorki hafa kent húngrs né knlda,

svá at hcnni væri mikit meinlæti í, ok kveöst optast ókyr vcril

hafa, ok gengit þegar hún hefði mátt, á þessari stundu; æ-tlaði

hún, at þá mundi laugardagr er hún var fundin. iíótti öllum,

þeim er þetta var kuunigt, bin fegrsta jarteikn.

11. Svá bar Ul á Ferjubakka, at son Jóns Erlendssonar,

er Flosi hét, x vetra gamah, tók áþann hátt krankleika á fyrsta

uiíövikudag í föstu, at þrútnuöu kvcrkarnar, ok varð hanu hás

mjök, en málit gjöröist óskVrl. En á næsta drottinsdag skild-

Í8t ekki hvat hann talaöi, utan já ok nei, ef nær lionum var

lotið; en þriöjadag næsta eptir imbrudaga viku , ok þaðau af,

mátli liann engi orð mæla, ok engi rödd mátti lieyrast af iians

nmnni; tók þá at mínka þrotann í kverkunum ; var hann

at leiknm með Oörum mönnum þá er upp leið á fOstuna, Eptir
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páskir lók at heyra nokkut til, er hann hóstaði cðahló. Móðir

hans hét fyrir honiim, svá seni hann hafði mist málsins, á

guð ahsvaldanda ok á hinn sæla I>orlák biskup til árnaöarorðs,

at sveinninn fengi heiisu sína: at þau bæði skylili ganga í

Skálahollj ok gefa mörk vax at |>orlál<smessu at næsta sumri.

En svcinninn skyldi vatnfasta æiiniiga fyrirdaginn. Gengu þau

þú í kirkju um aptansung, ok kómu um hymna fyrir Magnifícai

undir skrín þorláks biskups. Ok sem þau höfðu þar litla

stund vcrit, þá þótti móður hans sem höfgi rynni á sveininn,

ok fyrir því vakti hún hann ok mælli: ,jieit þú son minn! á

Jiorlák biskup, af því viti scm þú heflr til , at hann gefl þér

heilsu þiW; ok þegar í stað svarar hann, svá mæ.Iandi: ,,sæll

sc l^orlákr hiskup ! sæll se {>orlákr biskup I" — Varð þelta þegar í

stað scm aptansöngriiin var súnginn; síðan las hanu Maríuvers,

Te deuni ok aptansöng sinn , ok talaði þá svá skýrt sem hann

vildi. Vóru þá margir menu þar, þeir er þetta var alkunnugt,

ok buðu at sanna þetta með eiði.

13. Svá bar til á Mýrum í líorgarfirði, á bæ þeim er í

Stangarholti heitir, at sá maðr sem I>orkell hét lagðist niðr til

svefns í stofupalii drottínsdag í fardögum, ok son hans, cr

J>óráifr hét, xiiij vetra gamall; ok sem sveinninn stóö upp,

mátti hann ekki mæla. l»ólii fööur hans ok móöur, ok þoim

öUum er hann sá, sem barkakýlit væri dregit niðr fyrir hóstinn,

ok var þar allt þrútiö undir kverkinni, ok svá hart, at hvergi

mátti sveigja. Drottinsdaginn at kveldi hcitr þorkell , faðir

hans, fyrir sveininum, at þeir báðir skyldi fara í Skálaholt at

l>orláksmessu um sumarit, at sýngja psaltara, ok gefa málsverö

fátækum manni á messudaginn, ok tvá aura vax í Skálaliolt.

.

Enn þriðja dag nær dagmálum fckk fyrrnefndr sveinn þórálfr

mál silt. Lofuöu allir guð ok liinn sa»la l>orIák biskup.

13. Sá atburðr varð ú Yzta-Rcyðarvatui, at son bónda,

er Glúmr hét, gleypti hestskós nagla, svá at á var höfuðit.

Faðiv hans ok móðir hétu fyrir honum á almáttugan guð at

upphuli, ok hinn sæla l>orlák biskup , iil árnaöarorðs, at þetta

tilielli grandaði sveiiiiuum eigi; eu viku síðarr iVauluaglinu frá

honum í vallgangi.

\AK Kona sú er iiaha hét tók moinsemi svá mikla á

i) j^Kona cin misti mál ok sjón", fyrirsOgn i 379.
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laugardag infra ocíamis beatœ mrginis . at Íiihi misti sinnai*

sýnar báðum aufíum; en um daginn eptir niisti hún málsins.

líét hún þá mcð Imgrenníngu, ok þó með fortökim þeirra sem
hjá stóðn, á ahnállugan guð ser lil heilsnbótar, ok hinn heil-

aga porlák biskup til árnaöarorðs: at ganga í Skálaholt ok

vatni'asla iyrir þorláksmcssu, ok enn þar með bænahaldi nokk-

uru. Á þriðja degi var kortisrak látið um höl'ut henni, ok þá

tók hún sýn sína ððru auga, cn mátti þó báðum upp Ijúka. Á
drottinsdag tók hún mál sitt, en á Mit'liaelismessu dag lók hún

um upphaUl sýn á því auga, sem áör haföi bUnt \erit.

15. Svá bar lil á bíc þeim á Akranesi, er á KlafastOöum

heitir, at Arul)jörn .lónsson, er þar l)jó, tók krankleika mikinn,

á þann hátt , at bann gat iorvelliga ok mcð miklum sárleik

gengit hinnar þynnrl þurftarinnar: lá hann vj vikur í rekkju, ok

um síðh' kom svá, at þat var hálft þriðja dægr, at hann gat

ajcð enga móti fyrriiefndrar þurfíar gengit; hét hann þá lil

allsvaldanda guös, ok til árnaðarorö|s] hins sæla forláks biskups,

sér til heilsubötar, at ganga í Skálaholt ok fæða fátækan manti

í ij mál, ok hét at gefa æfinHga hvert sumar mörk vax í Skála-

hoit. Ok nokkuru síðarr, en liann hafði heitiö fest, beiddi hann

at ganga þurftarinnar
;
gekk hann þá blóði ok blóðlifrum í eina

stóra munnlaug, utan allan sárleík, ok sem skammt leið þaðan,

þá gekk liann með sama hætti blóöi ok blóðlifrum enn í stóra

munnlaug, ok þegar scm honum hatnaði haföi hann sik mjök

við
;
þýngði honum þá enn á sama hátt ; liet hann þá enn at

gefa eyri vaömáls liiuum sæla l>orláki biskupi; batnaði honum

þá dag i'rá degi, þar til hann var heiU, ok sannaði með eiöi

þenna atburð.

IG'. Sá atburör varð í Svartárdal, er gengr npp af Lauga-

dal, Yiku fyrir jól, atsá maör, erEirekr J)irkileggr hét, ok ivcir

menn aðrir, liét annarr lllugi en annarr Uddr-, þá reiö Uhigi

iyrir, ok svá sem hann kom fram á árísinn, þá brast lumn niðr

miú'w honum ok hcstrijm í kaf, ok í þessu bljóp Eirekr af

haki ok hafði á hcndi fíngrgull, ok sem lllugi komst upp á

t'sinn, þá brast haun niör íUKÍir honum; þá sprcltu þeir söðli

af hestinmn; fíaut þá heslrinn, þM'al þar var hylr mikili sem

t) ^/rýnaist fíngrgiiU", fyrirsögn í 37tí.

a) hOr 111 nii vanfa iKtkknr orV.
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hann liafði í riðit, ok þessu næst þreiíaði Eirekr lil taglsíns á

liestiiuim oí'au í ísinn, en lllugi helt beizlinu; fengust þcir þar

lengi við, áðr þcir kómu upphestinum; ok sem þeir riðu burt,

þá saknaði Eirekr guUsins, ok sá at þat var burt af hendi

hans; riðu þeir þá aptr, ok leitnðu við vökina, ok fundu eigi.

Síðan riöu þeir veg sinn, þótti Eireki þetta illa hafa til tekizt, er

týnt var gullit, þvíat annarr maðr átti þat, ok lyrirþví liét hann

fyrst at uppiiafi á guð ok iiinn sæla ]*orlák biskup, at finna[stj

skyldi gullit, ok gefa eyri vax í Skálaholt, ok fæöa iij fátæka menn

I>orIáksmessu, ok þetta heit festu þeirallir félagar, ok riðu heim

síðan, ok varð ekki leitað guUsins um vetrinn. En um vorit ætlaði

þessi sami Eirekr at fara nieð Geir fíorsteínssyni suðr um Kjöl.

Kómu þeir áþannbæ, er heltir á Gilliaga, næsta sunnudag fyrir

gagndaga, ok um morguninn árla dreymdi Eirck, at maðr komat

honum ok mælti: .^stalUi upp . því at þú mált ckki þann veg

fara , scm þit haíit ætlað , ok skaltu fara þá leið, sem þú fórt

norðan í vetr". Ok er hann vaknaði, var svá mikil þoka, at honum

þótti eigi fært á KjöUnn ; fóru þeir þá vestr Vatnsskarð. Ok sem

þeir rlðu vesír nær þeim stað, sem Eirekr lýndi gullinu, vildi

hann vila liversu þar væri til fallit. Kallar hann þá enn til guðs

ok hins sæla þorláks l)iskay)S , at hann láti iinnast gullit með

sinni mildi; ok sem hann haföi þetta mæit, scr hann gullit, ok

kallar á Geir, at hann skyUU ganga ok sjá; hann gekk til at sjá;

lá þá gulUt í framanveröuni i)akkanum , ok gekk áin undir þat

þá er meir bærði, en þess í niiililá á þurru ; ióku þeir þat upp

ok höfðu með scr, lofandi guö ok hinn heiiaga þorlák biskup.

Var gulUl licilt ok ósakal nian lumdsaUt var nokkut iest.

17. A naíslu viku fyrir jólaföstu fóru þrír mcnn á eiuu

skipi austr í Beruíirði, ok ætluöu at sœkjaskrcið; ok sem þeir

kómu á sjóinn, hljóp á æsistormr meö driíi ok loki: bar þá

ökjótt at skcri ok fengu þar meö mikiL áfall ok þcgar aunat,

svá mönnunum ij kastaði út or skipinu, svá at sá sem cptir

var í skipinu, ok Finnbogi hct, sá þá aldrei síöan; ok eptir

þetta stafnkastaði skipinu, ok komst hann í hvorttvcggja sinn

á kjölinn. Eptir þal sá hanu vísau baua sinn , ef hit þriöja

sinn kastaöi, því at skipit var mjök svá komít at boöanum.

Hét hann þá á allsvaldanda guö at upphaU, ok hinu saibi {>or-

lák bisku|) til árnaöarorös, at hann skyldi komast lífs á land

ok heill; var þat heit hans, at ganga í Skálaholt ok gefa mörk
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vax; ok eplir fest heitið*, þú var sem snúit væri skipinu i'rá

boðanum ok inn á eina vík; var þá lullt skipit, ok í burlu or

allt þat er laust var; kaliaöi hann þá til hjálpar sér á þann

mann, sem hann sá á landi, ok eptir þat vissi hann ekki til sín, eðr

hvat um leið, þar lil at [hannj var borinn inn í baöstofuna ú

Krossi; ælla þeir menn , sem kunnugt var um, at þat niuudi

verit liafa meir en hálf eikt, er hann vissi ekki til sín. Lá

hufut hans út á öxl á hástokkinum, er menn kómu til hans;

hefði hann ok þar drukkit, ef hann hefði öðruvís í óvit fallit

í skipinu. Var Finnbogi á næsta sumri at forláksmessu at

Skálahoiti, ok vildi gjarna sauna þessa jarteik[n] með eiði.

18. Sá atburðr varð í þrándheinii, í garði þeim er Grá-

baksgarðr heitir, at kona sú er Gunnhildr het ætlaði at ganga

til óttusöngs um morguninn, ok sem hún gekk eptir einu

loptriði, spratthcnni fótr ok féll hún, ok í þvi sama falii brotn-

aði bæði höud hennar ok fótr. Síðan hct hún á hinn heiiaga

|>orlák biskup, at láta gjöra hönd ok fót af vaxi. J>ar með hét

hún vj^ mörkum vax til hins heilaga þorláks biskups. þessari

konu bættist svá skjótl, at hún varð ,heii innan mánaðar; var

hún þá svá gömul, at hún var á sétta tigi.

19. Sáatburðr varð á Dollastöðum í Blöndudal, at ij dætr

liúsfreyju þeirrar, er þar bjó, ok Guðlaug hct, gengu út um
kveldit fyrir nokkura nauðsyn, báðar úngar at aldri, ok hin

ýngri féll á svelli, ok kallaði á systur sína, ok sagðist ætla,

at sá knífr, sem hún haföi [uppá sér-* í vándum skciðum, stæði

á henni; hin ellri tók til þegar, ok vildi kippa burt knítlnuni,

ok gekk þegar af heptiö-*, eu l)laöit stóö eptir. Eplir þat reisti

hin ellri upp systur sína, ok iluttust svá inn; ok sem móðir-

in sá, gckk hún at með Ijósl , ok sá at járnit slóð í lærinu

ofarliga, ok svá nær kviðnum, at holit mundi hafa. I>á biðr

hún karlmann, þann sem hjá var, at kippa burt járninu, en

hann kveðst varla þora
,

sagðist hyggja , at þar mundi líf

meyjarinnar mcö fylgja; þá lók hann langann ok fékk eigi burt

kippt, því at holdit var hlaupit upp yíh' knífsaxliruar ; síöan lagði

hann kiæöi um tangann ok togaöi til mcð tönnunum, ok losnaði

1) ,(fcst" (tvívegis), misrita^ í 379.

2) Hér byrjar aptr 219, 2 hld*) (.sjá bls. .304) oíí nær sOguna út.

3) frá [ súr á linda, 219,

4) fcann. 219; skaptib, 370.
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þó eigi járnil. ]>á var leitað at töng , ef svá mætti jiirninu í

biirt koma, iMóðurinni fékk mikils ok gekk fram til kross,

ok bað [atj guð ok binn beilagi f>orlákr biskup skjóti bonni

því í hug, at heita þ\í Ul heilsubótar meyjunni, scm hezt gegndi

ok guði væri Jjægiligast. ÍJenni bugsaöist svá skjótt, með öðrum

blutum, at láta sýngja sálumessu fyrir sál Arna biskups, ok

him söng Pater noster, festandi svá heitiö ; ok í bcssu bili kom
maðr fram ok sagði, at þá var járnit í burlu losnat. Síðan

gckk móðirin til ok sá at lítt blæddi sárit , ok bar á vatn

hins sæla i>orláks biskups, ok innan iij nátla var mærin al-

heil; var járnit svá niikit, at leggja mátli á þrjá fíngr fram

bjá tanganum.

20. Bóndi sá er Teitr bét bjó á IJvaleyri Ifyrir neðan íieiöi*
;

hann sigldi á næsta dag fyrir^ I*ctrstnessu um sumarit, ok ij bræðr

hans með honum, af Ilosmlivaianesi, ok ætlaði inn í JJvalfjörð
; ok

sem þeir kómu varla miðleiðis, fengu þeir svá raikinn storm ok

sterkt veðr í móti sér, at þá rak hálfa aöra viku í haf út; marði** þá

undir þeim skipit, svá at þeir fengu eigi upp ausit; þá bvöifðu þeir

því sjálfir, þótti þeim þá líkara at þeir mundi komast á kjöHnn,

ok þat varð eptir því; ok síðan kastaöi um v sinnum , ok í

því drnknuöu þeir ij. Teitr var þá einn eptir, ok rak lengi

undan landi; síöan kom á mótviðri með óöastraumi ok rak

þá aptr sömu húö
; þá iiét hann á guö ok hinn heilaga j»or-

lák [biskupl til fulitíngis, at hann kæmist at landi með öllu beilu,

ok ómeiddr; hann hét at ganga í Skálabolt ok gefa bálfa mörk

vax, ok þegar eplir heitiö rak mikhi fljótara en áör, ok æ á

stafninn , svá sem stýrt væri bjá liverjum boða ; kom hann á

land hjá Ytra-Hólmi á Akranesi; mundi þvínær bálfri annari

víku er bann rak síðan bann hét. Hvolfðu þcir síö á fimtu-

daginn, en liann komst á land íostulcvöldit eptir sólarí'all; bauö

Jiann at sanna þessa jarteikn með eiði ári síöarr, seni bann

kom í Skálabolt, ef þurfa þætti.

21. Fátæk kona, sú sem Alfeiðr hét, tók fótar mein á

þann bátt, at fótrinn þrútnaði, ok setti svá blán sem drep væri

í hlaupit, ok varð bún af þessu ekki verkfær; fór Ju'm þá um
nokknra stund hús or húsi mæðiliga: cn við vos ok vaðla

j) fni [ b. Y. 219. a) cptir, 219. *) kixfh, 219
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spillist mjök meinil, ok þrútuaði nieir ok meir, ok opnaðist

íyrir neöan kne nær ulan á miöju beini; um síöir varö þat

eigi fjarri hinnar minni spannar langt, ok Iieldr minna á breidd;

fell þá or blóð ok holdfúi; at lyklum lagðist hún fyrir á bæ

þeim, er heitir á i^orvarðsstöðum , ok þóttist varla hfvien af

sulli ok sárleik fótarins, ok. brjóstleysi, því at Iiún skreið

stynjandi ok grátandi lengi áðr ba?ja í millum. En þat var

I»orIáksmessudag um vetrinu, er hún iagðist niör; vildu menn

hcnni lítinn dugnað veita; var þá ok mikit mannfall af fátæku

fólki fyrir sunnan laud
,

því at þá var mikit hallæri. Nú
sem þessi fátæka koua var þröngd', þrotin ok fyrirlátin af

mannligu l'ulllíngi
,
þá rendi hún hug sínuni til guðs ok til

árnaöarorös hins sæla |)orláks bisknps, hct hún þá nokkurum

söngvum ok" Skáiaholtsferö sinni, ef hún fengi bót sinna sjúk-

Icika, ok þótti henniþýngja at eins. Leiö svá l>orláksmessa ok

atfangadagr jóla, jóladagr fyrsti ok annarr dagr jóla; bað þcssi

kona sór hjálpar, bæði nœtr ok daga, með mikilli viðrkomn-

íngu , ok vænti scr hvorki lífs nii líkamligrar heilsu. Ok um
nóttina fyrir Jóns poslula messu rann á hana úmegins höfgi,

ok þóltist hún sjá l»orlák biskup mcð björtu Ijósi, svá at henni

varð um megn í móti at sjá; þótti hcnni hann ganga at sér

ok mæla: ,,hér liggr þú, lúin ok lamin eru bein þín, ok bót

mnntu fá'' ; síðan þótti henni hann strjúka fótinn niðr frá knc,

svá at hún kendi sárt við, ok síðan bvarf hann henni at sýn,

þá vaknaði hún ok lofaði [guö ok*** hinn sæla i>orIák biskup,

ok spratt þegar or rúmi sínu ok gekk burt slaflaust þogar um
daginn eptir, cn áðr fékk luin varla einsönnm þat skemsta

sem bún mætti sinnar þmi'lar ganga, ok siðan bættist henni

dag frá degi, svá at hún varð alheil, ok til miklan|arj guös

dýrðar sá menn þann bcnnar legg mjórra ok skinnhvítara ok

óþrymlóttara, eplir vaðal í frosti, Thomas messu biskups, en

binn, sem fuUkomUga var ósakaðr jafnan, því at hinn græddi

var litt sárr, ok þvílíkr at sjá sem úngmennis hold, cn hinn

var dökkr, brcyskr af blóði ok mjök,skaddr, sem von var á

Imignaudi konu, aföllu saman, mæði, göngu ok verkjum; vóru

bcr ok nóg vitni lil at svcrja ok sanna þenna atburð.

i) b. V. 219. a) þatin. 219; í, 379.

8) frá [ várn lávart) Jesum Kvistum ok hans ástvin, 219.
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22. Svá bar lil á Drepstokki um vetrinn fyrír Símons-

messu, al þat var stormr ok sjóargangr sem þá er óðast verðr,

at feraM'ðan bát tók í burt nieö llæðij vóru þav í sela nælr

vel fertugar, árar, austker ok þiljur; höí'ðu þeir lagt nætrnar

upp á saxit, ok sumar nt í móti veðri, til festíngar við bálinn

:

var veörit íiustrkennt, ok þvíþóttivon á veðrstöðuuni. at þegar

hafði keyrt undir brim; ok þegar sem Jörundr, er bálsins

skyldi geymt hafa, valuiaðij ok vissí at bátrinn, með öllu því

som í var, vnr í l»urtu, khTddisL hann þegar f>k reið úl til Oss,

var þá eigi fullt ílóð; ok sem hann faun eigi hátinn, né þat

sem í var, þá hét hann, sem hann kom heim, á allsvaldanda

guð, ok til árnaðarorös á liinn sæla l>orIák biskup^ til þess at

bátrinn, meö öllu því sem í var, fyndist: at Ijá hest upp í Skála-

holt undir klyíjar staðarins, ok gefa rapt til kirkjunnar á ílá-

eyri, ok þann sel, sem fyrstr veiddist í nótunum, skyldi skipla^

með fátækum mönnum. Eptir þat reið hann út til Ölfus, föstu-

daginn, til lijalla; sagði Ormr bóndi honuni, at bátr, með

öUu því sem í \ar, væri npp settr á þá hæö, sem hœst var í

Nautcyrum-, ok stóð við eina fuglþúfu, sem skorðaðr væri, ok

eigi meiri austr í, en lítiö um eina austskotu. Sýndist |>orkeIi,

syni Orms, [þami tímaj sem bátrinn fór sunnan, sem dökk-

klæddr maðr væri í stafni ok stýrði svá, at stafninn var í

veðrit, ok sagði til þeim manni sem fór með honum , er Árni

hét, Jónsson, cn sakir þess gat Árni eigi sét, at bann var mjök

úskygn; vildi þessi sami I>orkeIl sverja gjarna eptir þessi sögu

sinni, ok svá Árni, at hann vísaði honum til , þó hann gæ-ti

[íyrir sakir síns óskygnleiks'* eigl sét.

23. I>at bar til á liöföaströnd í Skagafirði, á þeim bæ er

í Garðsliorni heitir, at bóndi sá sem þar bjó, ok Karl liét, hjó

á hönd sér með tálguöxi yfir últtiðnum afsniðis'^ um hand-

legginn, svá mikit sár, at menn þóttust sjá at í bcini stóö ; vóru

margar sinar í sundr í handlcgg|i)num, cn sumar mjök skaddar;

blóðrás var svámikii af sárinu, athanu féll iij siunum í úvit, ok

varð eigi stöðvat; tók hann þá at heita á hiim heilaga I>orIák

biskup, með ráði Eyjólfs prests Ásgeirssonar, er þar var við

staddr, at fara í Skálaholt at þorláksmesau ut næsta sumri, ok

i) skiptast, 379. 2) þ. 219; nausteyrunum, .'Í79.

») frá [ b. V. 219. 4) af nnibw, 219.
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gefa liálfa mörk vax, ok láta þar sýngja iij sálumessur fyrir

sál Árna biskups ok öðrum kristnum sálum. Eptir fest heitið

mínkaði blóðrásina ok létti skjótt af með öllu; var þá sárit svá djúpt

ok mikit, at setja mátti í [niðr handar jaðar* manns; síöan

var um bundit ok eptir iij nætr liðnar var sárit þrotalaust, ok

hatnaði svá síðan dag frá degi, at með öllu var heilt innaa

hálfs mánaðar, ok kom hvorki í verkr né þroti; var ok ekki

öðruvís um bundit, en vafit um dúki, ok borit á smjör hins

heílaga íiorláks biskups. Kom þessi sami Karl á næsta sumri

alheill í Skálaholt, ok buðu þcir Eyjúlfr prestr báðir at sanna

með eiði þessa jarteilín^.

24. jþá [er] liðit var frá híngatburði vors herra Jesú Kristi

[þúshundrað þrjú hundruö tuttugu og þrjú^ ár, varð þessi at-

burðr um haustið, at Bjarni [bóndi] á litskálum sendi menn
með V. hesta norðr* á Eyrar eptir varníngi; þeir létu hest-

ana eptir í Óseyri, ok at ij. dögum liðnum kómu þeir aptr

til hesla sinna; ok er þeir sl;yldu [lénur á þá leggja^, vildi

ekki upp standa hinn sterkasti hestrinn, er þeir höfðu með farit,

brúnn at lit ; ok sem þeir höfðu hann lengi barit með fótum

ok lurkum, komst hann nauðuliga á fætr, ok sem þeir skyldi

reka hann, [kanna þeir þat af'', at á hestinn sé hlaupit dauða-

slig, ok við þær vændir flytjast þeir heim með hann; var

hann hrakmagr, er hann kom heim
,
[en rifblautr er hann fór

heiman'^
;

ijögr dægr lá hann þar á veUinum, ok öUum þeim

er hann sá þótti hann jafngóör sem dauðr. Síðau hét Bjarni,

at gefa mörk vax hinum heilaga þorláki biskupi, ef hestinum

batnaði, ok síðan gaf hann at honum engan gaum, ok nær

hálfum mánaði síðarr var honum tvímennt, ok þarnæst bar

hann bjórtunnu fulla öörum megin langa ieið , eðr annat eigi

léttara, optliga.

25. Á sama ári varð annarr atburðr at Útskálum. Um
vetrinn næsta dag eptir Nicholausmessu drukknuðu iiij menn

á sexæríngi , er Bjarní bóndi átti , í stóru brimi , ok er hann

frétti at skipinu liafði kastað, skundaði hann til strandar, ok

grípr þat skip er fyrr um daginn hafði lent, ok þeir iiij

i) Jiannig 219; frá [ til mibrar liaudar, 370.

«) ef liurfa l^œtti, b. v. 219. s) frá [ 1323, 379. 4) sn^r, 219.

») þann. 219 ; frá [áleggja, 379. e) þann. 219; frá [ könnu^u þeir, 379.

t) þann. 219; frá [ gekk hann lauss, bœ^i heim ok heiman, 379.

I. B. 2Ö
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sainan, ok róaút atbriminu, ok freista at nokkuru mælti hjálpa;

ok sem þeir hyggja at, sá þeir hvar skipit marði fullt uppi, þar

sem mest var brimit, en menn ailir sokliuir, [ok] þat annars, at

vaðr hélt skipinu, er fastr var undir kné skipsins, cn annarr

endir í grunni; ok» þvíat oírefii brimsins gekk jafnan yfir llatt

skipit, hugðu þeir atvaðrinnmundi slitna, mundi okþáskipitlosna,

ok varð þat eigi ; ok því at út féll sjórinn, ok [víst var", at sker

[þau] er undir vóru mundi lemja skipit í spón, [þegar gryunti^,

[þá hét-i Bjarni til hins heilaga I^orláks biskups, at gefa mörk

vax, ef hann næði skipinu heilu; ok jafnskjótt sem hann hafðí

þella talat liátt, hvolfir skipinu, ok þegar með öðru falli réttist

skipit upp, ok horföi stafn móti brimi, ok annarr at landi
;

[fór

skipit með hægri ferð inn móti straumi at iandi-'' sem því væri

allvel stýrt; gekk þá aldri svá stórt at á gengi, ok eigi var mciri

sjór í, er þat kom inn at Bjarna ok hans skipverjum, en í

mitt knjám, ok eigi meir brotið en bástokkrinn, ok af saumfurin

með af riminni, en annarr hálfr.

26. er liðit var frá híngatburði vors hcrra Jesu Christi

[OD. ccc. XX. ok v*"' ár, gjörðist þessi jartein á bæ þeim er

á Bútsstöðum heitir, at einn dag, sem smalamaðr Snæbjarnar

bónda kom heim frá fé, ok hann hafði talað eitt orð, svá at

menn heyrðu, fékk hann stórt öngvit, ok er hann vitkaðist

misti hann málsins ok svá var iij"^ dægr, þar til er Snæbjörn

bóndi hét á Blasium biskup , at [smalamaðr hans þessi sami,

er IJaUr hét", skyldi ganga í Breiöholt, ok gefa þangat nokkut

af lýsi, ok er Snæbirni þótti eigi hér vlð skipast eptir þörf, þá

kallaði hann enn á guð at upphad, ok hinn heilaga þorlák

biskup
,

heitandi, al sveinn[inn] skyldi ganga í Skálaholt at

forláksmessu, eðr sjálfr hann, ok vatnfasta fyrir messudaginn

ok gefa eyri vax, at guð gcQ honum heilsu sína. Ok litlu

síöarr sofnaöi tJalIr. Honum svndist koma inn maðr í svartri

kápu, ok litlu síðarr annurr með sama búníngi, ok [því sveif^

honum í hug, at sá veri Jilasius biskup er fyrri kom, en

forlákr biskup sá er síðarr kom. Sá tók til orða er íyrri

kom : ^,þú ert lítt haldinn, sveinnl". Ilallr þóttist svara, at svá

b. V. 219. 2) varvíst, 379. d) frá [ b. v. 219. 4) frá [ liét þá, 379.

6) frá [ V. í 219; me(l liœgri fer^ fór inn m. str. 1., 379.

e) frá [ 1325, 379. r) vij, 219. %) þann. 219j frá [ sveinninn, 379.

s) liann. 219; frá [ tat sneri, 379.
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væri. I>á mælti sá er síðarr kom: ,,viljum vit gefa homim
lieilsii sína, þá hefir hann á okkr kallat". — ,,Gjörum vit svá,

bróðir minnl" sagði sá, sem honum sýndist Blasius vera,

guðs nafni ok lieilagrar Mane". Síðan gekk at honum sá, er

hann hugði J>orlák vera, ok signcli* hann. Eptir þelta vaknaði

hann alheili, lofandi guð ok [hinn heilaga þorlák biskup^.

IV.

Brot af þoiiáks söga liinni elztu'.

fvnd eysteins erkihyscvps. þa toc han við hanvni. for-

kvíiar vel oc let þa bratt vitat vera. at han viUdi þat allt blið-

lega tilleggia af sini hendi er han þottisc scylldr til. En haíí

villdi þo eigi gcva honvni hyscvps vigslv nema samþycki kon-

vngs væri til. I>eir hofþv þa riki yvir noregi feðgar. CDagnvs

konvngr oc ærlingr iarl faþir hans. oc tokv þeir þvngliga allv

thorlacs mali oc qvomo þaðan hót firir högendi at hvartgi

mvnde uhætt fe ne monnvm. En thorlacr let ser þat

ecki nær falla oc syndi þar sin uloga vera allan . sem

davið kennir i (psaltara at belra se gvöi) at treystasc en hofþ-

ingiom. oc let han (af þvi þetta hia ser liða). En œrkibyscvp

þoltisc sitia i miclvm (vanda er haii villdi hvárjtveggío trvlega

geta oc vel (. . . . er PaUpostvIi segir) i sinom pistola. Ottizc

þer gvð (segir han en veg)samiþ konvnginn. Matti þat a allv

sia (at hann villdi her hvarsjtveggia vandlega geta i þeirra

mali. Bar (erkibyscvp þa boð a millvm þeirra oc) aðrir goð-

giarnir mefi oc com þar . • . , at convngriíí oc iarllin lögþv

samþycki sitt til þess (at thorlacr) töki byscvps vigslo oc gerþisc

þa vingan(ar svipr þeirra í) millim. oc gavosc þeir þa giovvm.

aör þeir scilþvsc. Oc hafþi (sverrir konvngr þat) opt vppi.

œr bæði var merkr i mali. oc spacr at manvili. ftt þeim feðg-

om hefþi þa allir Ivtir lettast gengit œr þeirra vingan var. oc thor-

i) signaí)!, 219.

a) frá [ hina bleza^u biskupa, Thorlacum okBlasium, 219. — A þessari

jartein endar C í 219 og öUum hinum, en 379 settr aptanvií) þa^ sem

hér er í ViÍJbœti ii. (bls. 357-374).

8) Eptir AM. 383, i. (4to) 2 blöí) ritu^ um 1250 ^ l)aí) sem er niilU

sviga er mjíig dauft og máí), og er þaib sumpart sett eptir J,

26*
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lacr var þar ilandi. bæþi i sócnvm. oc nalega velflest anat. f>a var

thoiiacr vígþr til byscvps . af eysteíne ærkibyskvpi adagvm Rlex-

undre pava. þrimr nottvm eptir piningar dag Petrs postvla. Við

þa vigslv var Eirecr stafangrs byscvp . er siþan var ærkibyscvp

i þrondheimi eftir eysteín. Cn þriði var við vígslv thorlacs

byscvps. Pall biorgyniar byscvp mikill scor\'ngr. oc vin hans

alla œvi siþan. Thorlacr byscvp var scaíFia slvnd mcð erkibysc-

opi. siðan œr harl bafþi vígslv þegit. af þvi at han vissi gerst.

hve títt vera matti hans qvamv . til síns stols oc stiornar yvir

sinv folki. En œr thorlacr byscvp var scilðr at sainvistvm við ærki-

byscvp. en þeir varo eftir aðrir með erkibyscvpi. þa spvrðv

þeir byscvparnir hversv hanom hefþi þockaz thorlacr byscvp.

Haii sagþi sva at hah þottisc engi byscvp þaíi vigþan hava ær

hanom þötti iafngerla með ser hava alla þa mancosti œr bysc-

vpinnm œr scylt at hava. sem Pall postole segir í pistvia sín-

vm þeim ær han sendi Tito. Byscvp hóvir at se sagþi han,

lastvaii oc lærðr vel. dramblavss oc dryckio maðr lítiU. orr oc

orðförr . scyrr oc scapgoðr . goðgiarn oc gestrisin . rettlatr oc

raðvanðr. hreinlífr oc hagraðr. tryggr oc trvfastr. miUdr oc

maldiarfr. astsamr við alþyðv. en avitsamr við vrðcna. Oc ma
sia at þat er heilags manz at vera með þeim hætti. CTOa ec

yðr sva nocqve hellzt segia. segir ærkibyscvp . hversv mer hava

virzt hans hœttir . at æk mynda þvilict kiosa mítt lífs dögr et

ðfsta sem æk sa hans hvert, Oc ma nv þat sia hve vitr maðr

oc glögsyn han hevir verit vm rað ens sæla thorlacs byscvps.

Byscvp thorlacr reðz þa til scips með sitt foroneyti. oc þa ær

þeir varo nalega bvnir. þa hloðv styrimen skipit til vförs af

lavsa viðvm. oc tveim scipvm þeim er þeir tengþv vtan við vigin.

þa geck byscvp a land vpp af skipino oc sagþi styre mahvm at

hanom þotti of mioc hlaþit vera. þa svaraþi ein^ þeirra sa het

makan. þv att ecki vetta i scipinv sagþi haíi enda scallt þv

eigi raða hversv hlaða scal. biscvp svaraði: Ec ferbyö yðr i

gvðs nafni sagþi han . ftt hlaþa til vfðrs. en ek fel yðr ahendi

allra mana abyrgð . þeirra er með yðr fara. Steig þa siþan

byscvp a scip . oc letv þeir þa við svabvit ihaf . oc er

þeir^ mananíi. rett oc blezat ær hafvð

synd œr œlligar. ef þat var hervilega neist oc ranglega rascat.

i) tvíritaí). . a) hér varita 4 blöí), sjá bls. 101.
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En þav fe er men gvlldv firir vanhagi sina. let han alldregi

við aíivr fe. helldr lagþi han þav til þess. at þav hiv er vel

forv saman. oc varv felavs mælti þa helldr samau vera en aðr.

oc yrþi þeim þatþa nocqvottil sciois. oc yvirbóta sina vráþa.

ær fein hofþv latit. Thorlacr byscvp ravf þav rað oU asínvm dag-

vm at logvm. ær han vissi at vlogvm raðin vera. hvart sem
hivt attv i stðrri meíi eða sméri. Eigi varð han við svma

liofþingia með allv samhvga. þvi at haíi samþycþi þat citt við

þa œr vel samþi. þotti honom þat miclv meira niðrfall gvðs

crisini ef gofgvm monvm gafvsc storir hivtir yvir. Virðdi han

00 við þa eigi meiri varkvn. flt hepta sic eigi at vleyfþvm

hlvtvm ær aðr hofþv bæþi mikit lan af gvði i avðræþvm oc

manvirþingvm.

Nv ær at segia fra hvers dags hattvm ens sæla thorlacs

byscops. hve iafnlyndr han var at goþv ær han mælti alldregi

þat orð ær eigi kðmi til nacqverrar nytsemþar ef han var at

þvi sottr . haíi var oc sva varr i sinvm orþvm . at han lastaði

alldregi veðr sem margir gera oc enga þa hlvti er eigi ero

lastandi . oc han sa at eptir gvðs viha foro . han langaþi til

Öngra dögra. han qviddi oc engv viigi* mioc nema imbrodogvm

oc alþingi . af þvi alþingi at hanom þotti þar margr maðr

verþa villr vega vm sín malaferli sa œr mikils var verðr. oc

hanom mikit við liggia. En af þvi imbrodagvm . at hanvm þotti

þat abyrgþar rað mikit. at vigia þa men ær til þess sottv langa

leið . oc han sa allmioc vanfæra til . bæþi firir lærdoms sakir

litils. oc anarra hatta ser vscapfcUdra. en hau nenti þó varlega at

varna bæþi íirir sakir fatökis þeirra sialfra. (þa) en Hrir sakir þeirra

mana ær þeim hofþv kent. eþa sínar iartcinir hofliv til sent.

En sagþi hah hveriom þeirra greinilega hvat hverri vigslv fylgþi

til vanda. oc fal þeim þa sialfvm abyrgð ahendi oc þeim ær

þa sendo. Thorlacr byscvp let opt keiia keningar. af þvi at

han sa þat þo at eigi yrþi opt hlylt sva scynsamlega sem

scylldibocsagvm. at þo dvalþi þat þa vnytar iðnir firir morgvm

moiivm . han var oc sva iafnlyndr i fostvm sinvm þa ær han

varheima. en i vokvm oc i böna halidi hvart sem han var heima

eþa eigi. at sva var sem til ens sama vœri iafnan at ætla.

i) vilgij áhorí)andi = harMa, sbr. Harb. Ijólb 25. og Húsdrápu; annars

ávaUt neitandi: Ijórsdr. 1., getsp. Heibr. 49. og viÍJar.
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han neytti sva litt fözlv at eigi matti anat liclegra þyckia en

hafi myndi þa optast við sciliaz ær hanvm þotti mest íirir.

Sva var hanvm vm dryck farit. at alldregi matti þat fina at a

han fengi þo at han hcfþi þesskyns dryck en han var sva

drycksæll. þa ær han veitti vinvm sinvm at þat ol brasc all-

dregi nalega ær han blezaði sia[l]fr sine hendi þa ær gerþar

beiddi. Han [var] oc sva vvandbiötr oc vinveittr at þeim

veizlvm ær dryckior varo . at haíi sömþi við þat allt ær söm-

anda var oc eigi samþi illa. En ær thorlacr byscvp drack vatn

eþa vafengin dryck. þa fór hah sva stilielega með . oc með

sva mikilie bindendi at han savp a þria sopa. eþafiin. eþasiav.

en nalega alldregi framarr. han drack oc nalega alldregi niatmala

i miiie usivcr ef eigi varv aiþyðv dryckivr. Thorlacr byscvp. . .

V.

Latinsk lesbókabrol; um þorlák biskup.

1.

'carnem suam castigare et servituti subicere indefessus

diuine legis exeeutor sine intermissione satagebat. Tandem senio

et longa egritudine fatigatus. sic ut supra dictum est. sui sacer-

dotii sanctum thorlacum successorem elegit dignissimum. Igitur

kioingus episcopus sue etatis anno septuagesimo prirno. cuni

iam scalotensi ecclesie prefuisset annis uiginti quatuor. die

tercia kalendarum martii mensis. ab incarnatione domini mille-

simo centesimo sexagesimo nono^ migrauit a seculo.

De sancto Thorlaco episGopo et aliis episcopis nostris^

Sed qualiter beatus thorlacus ad summi sacerdotii gradum

promotutí sit. suíTicienler in superiore huius operis libro ex-

pressimus. Tíis igitur presulibus et eximiis plebis sibi com-

misse rectoribus scalotensis ecclesia uiguit ? et usquc ad sancti

thorlaci tempora sicut modo comprobatur magis ac magis

in suo statu amplificata et dignantcr confirmata convaluit.

eptir AM.' 380 (4to), 3 blöfe mjög göinul (um 1200;. J>etta sögu-

brot bcfir vcrit) í 2 bókum : 1. Um hina fyrri biskupa; 2. Um jartciuir

Jiorláks biskups. a) 1109, þ. c. eptir Ilúngrvöku timatali.

») fyriröögnin meí) raxiibu letri. ]þetta mun vera upphaf 2. bókar.
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Jsti sunt precipui gregis dominici pastores et uerissimi patres

patrie qui sue et snorum subditorum utilitati bene proui-

dentes. suos sequaces crebris ammonitionibus et bonorum

operum ex' ex intimis precordiis cum uoto sanctum

cepit exorare thorlacum ? ut per ipgius interuentum de lecto

surgere. et perfectam sanitatem consequi mereretur. Post uo-

tum repente doloribus cessantibus se sensit conualescere . et

paucis interpositis diebus pristine sospitati restitutus ? ea que

circa se gesta erant cum magno gaudio paulo episcopo et

multis aliis qui tunc aderant retulit^.

1

de mercatoribns^.

Mercatores quidam cum per exitum aque
,

que arnar-

beles oss dicitur. nauim suam ualde difficuller in altum mare

perduxissent. et aptum uentum non haberent ad uelificandum

cum uoto sanctum ceperunt inuocare tborlacum. ut jpso opi-

lulante secuadum suam uoluntatem cursum sui nauigii pos-

sent dirigere. Nec mora qui producit uentos de tbesauris

suis uentum eis prosperum prestitit ? sed tamen hoc eis ad

uelificandum moram fecit. quod magnam anchoram quam de

naui miserant aulla arte de profundo extraherc poterant. Jterum

naute suftVagium a sancto prosulc expetere ceperunt? et subito

eodem conamine quo prius non ualebant cum**

olescens nauim cuius gubernator cum suis

sociis ad locum qui eyrar dicitur terídebat. Sed iliis nauigan-

tibus cum ad exitum thiorsaici fíuminis appropinquassent? su-

bito uentus ualidus mare turbauit. fluctusque maris intume-

scentes nauim illam operuerunt. ac pene mergere ceperunt. Jam

nautas iilos de sua salute desperantes adolescens^ ille de

quo anle dictum est admonuit. ut in tam exitioso periculo pro

sua iiberatione sanclum inuocarent thorlacum. Quo illi audito

omnes unaními uocc beatí thorlaci ceperunt inplorare suf-

fragium. COox uento cessante et maris iam magna tranquiUi-

tate facta. naute prospero cursu quantocius optatum subierunt

portum*'.

i) vauta óvíst hvaíi mörg blö^. a) þa^ er óvist hver þessi jartein er.

i) meí) rau^u letri. 4) vautar á aí) gizka eitt blaí).

6) adolescentus, 386. o) þessar tveer jarteinir sjá kap. 38, bls. 308—309.



396 BISKUPA SÖGUK [*or]iík8 saga.

de thorlaco sanato^

Eo tempore quo sancti thorlaci corpus de sepulcro leua-

tum est uir probabilis thorlacus pauli episcopi nffinis acri

oculorum dolore toríiaebatur. Qui iiico cum uoto sanctum in-

uocans thorlacum. melius cepit habere. et iam de sua sanitate

confisus balneum intrauit. ibique secundum suam consuetudi-

nem ex^

De sancto Thorlaco-

Interea kloingus episcopus senio et graui infirmitate fali-

gatus . prioribus cleri qui et ipsi principes patrie esse uide-

bantur. notificauit se iam inualidum esse ad sacerdotale officium

dignanter peragendum. et ideo necessarium esse astruxit. utalius

suo loco subrogaretur episcopus. Jiiis uero affirmantibus pontifi-

cem non nisi omnibus consencientibus in generali concilio posse

eligi. episcopus licetnimium lassus ad concilium uenit. ibique de

episcopo eligendo cum his qui sibi consenciebant cepit tractare.

Protulit quoque episcopus litteras quas sibi et omnibus huius pa-

trie principibus dompnus augustinus nidrosiensis ecclesie archi-

episcopus et sancte sedis apostolice legatus miserat. in quibus

scriptum erat datam esse nostratibus ab eodem archiepiscopo

licentiiim. ut alium uiuente kloingo episcopo in eius loco elige-

rent et subrogarent episcopum. liic commemorandum arbitror.

quod legentes prouocet ad considerandum *. quam certadiuine

pietatis dispensatione dei amicus thorlacus ad pontificii culmen

sit promotus. Qui prius quam sacre religionis habitum induit.

hoc sibi proposuit ut rarissime de claustro monasterii foras

exiret. et ut nullis secularium conucntibus uel conuiuiis inter-

esset . et ad generale concilium nunquam nisi magna necessi-

tate coactus ueniret. His omnibus nisi caute abstineret per-

fectissimus mundi contemptor. suam castissimam conuersationem

1) fyrirsögnin meb rau^u letri (de th' sau}.

2) sjá kap. 39, bls. 309, — hér ])rýtr latínubrot J^etta.

a) eplir 4 blö'buni -úr fornu Legendario fráVaUanesi (AM. 386. -Ito), eru

liessi í stærra broti og nie^ ýngri hendi en hin fyrri (hérumbil 1230—50).

4) considerandam, 386.
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aliquatenus commaculari' posse putabat. JUouero tempore quo in

generali^ concilio de eligendo episcopo tractandum erat. quasi

a deo uocatus iJiorlacus propter quandam ut sibi uidebatur

necessariam causam ad concilium^* uenit. ibique quid sibi

immineret penitus ignorans manere cepit. Ad exhortalionem

igitur kioingi episcopi diu de electione presulis tractaíum est.

nec tamen inde aliquid certi diíl'iniri potuit.

Ii^. Tandem tres uiri nominati sunt .ex quibus unum eligendi

sepe dicto episcopo optio data est. ut quem ille nomine tenus

proderet. huius electioni omnes consentirent. Vnus ex his tribus

abbas thorlacus erat. Eius electioni propter honestam uite illius

conuersationem omnes bene assenciebant . obiciebatur tamen

ei ab aliquibus. quod homo ualde tacitus esset. et ideo non satis

notam esse aliis ilh'us prudentiam uel eJoquentlam aííirmaJjant.

Ad hec turkilus uir prudentissimus eleganter respondit.

'dicens. ^.Verum est quod dicitis. magis iste hoc satagit. ut

quam pku'ima bona opera operetur. quam ut plurima uerba

loquatur". Bene luiic testimonio ad thorlaci^ conuenire po-

test, quod olim de quodam probo homine dictum est: ,^esse

quam uideri bonus malebat". Jpse uero thorlacus sue ele-

ctioni multum renitens. et se episcopatu indignum clamitans.

hac intentione omnium pclicioni uictus succubuit. et ut ipse

cum aliis duobus eligendis tercius nominaretur consensit. quia

certissime alium magis quam se eligendum fore putabat*'. Tunc

uenerabilis episcopus kJoingus omnem rerum circumstanciam

considerans. ct quid sibi uel sancte ecclesie utilitati maxime

conuenire possct diligenter perspectans . thorlacum abbatera

sui sacerdocii successorem elegit. Huic electioni omnes qui

aderant appiaudebaut [et magnas'' deo gralias referebant. pro

eo quod talem uirum. tam sanctum. tamque pudicum. ecclesie

sue pastorein preficere dignatus est. Jpse quoque thorlacus.

uidens se iam dei uoiuntati non posse resistere. si hoc diuini-

tus predestinatum esset. ut ipse ad episcopatus ordinem pro-

moueretur. assensum prebuit. Ilogabat igitur kloingum epi-

scopum ut eodem anno ipse solito more sacerdotale ofllcium

i) cuin maculari, 38(i. 2) generale, 386. a) concilicium, 386,

4) talan (11.) meí) rauí>u letri, og á líklcga a^ I)ýfea; „LecUo secunda".

a) eitt or^ sýnist vera faUii& út.

6) putabant, 386. t) getg.; frá [ et nas, 380.
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celebraret. et omnia ad cathedralis ecclesie ius pertinentia

secimdum suum placitum dispensaret. quod ille secundum suam

possibilitatem se facturum spopondit. Rediit aulem clectus do-

mini ad monasterium suum . ibique nouem mensibus commo-

ratus. quanto liberius tanto attencius ad promerendum supre-

mum sacerdotium sese parare* studebat.

iii^. Eodem anno ipse thorlacus comitante secum preclaris-

simo huius patrie principe Johanne ad sedis episcopalis locum per-

uenit. et duobus ante pascha ebdomatibus iliuc ueniens gratanter

a kloingo episcopo susceptus est. Tunc cum consilio iohannis.

et aliorum illustrium uirorum kloingus episcopus ius et regimen

omnium rerum ad sedem pontificalem pertlnentium in electi

anlislitis manus'' resignauit. Exinde olectus pontifex omnia

que ad suum ius pertinebant. cum discreto moderamine ualde

diUgenter dispensare ac procurare studebat. flnno secundo ex

quo thorlacus in episcopum^ electus est. kloingus episcopus

grauissima cepit infirmitate languescere. quique omnibus que

ad se pertinebant. bene compositis. In sabbatho .xii. lectionum.

III. kal. CParcii defunctus senex et pienus dierum de hoc

mundo migrauit ad dominum. Post mortem kloingi. thorlacus

adhuc apud sedem episcopalem uno anno commoratus. plurima

sue religionis et sanctitatis palam cunctis indicia monstrauit.

Propter quasdam enim dissensiones . que eo tempore inter

Norwegienses et nostros compatriotas uersabantur. cum pecunia.

quam eum secum ferre oporlebal. ad eos aliquandui ire for-

midabat. Depulsa tamen quantocius formidine . et resumpta

homines non timendi constancia deo se ipsum et omnes sue

peregrinacionis causas commendans mare transiliit. et augu-

stinum nidoniensis ecclesie archipresulem ab eo episcopus

ordinandus adiit. Auditis causis itineris eum benigne sus-

ceptum. ad se commorandum quam diu ipse ueliel. [etj quam diu

iUi conueniret honorifice inuitauit. Diligenter igitur explorata

et bene cognita eius conuersacione . consenciente rege magno

et patre duce eriingo qui tunc in norwegia ius regium optine-

bant. idem archiepiscopus eum cum magno honore die sexta

nonas iulii consecrauit cpiscopum. et magnis muneribus dita-

i) parate, 386. 2) á sijázíiimii, líklcga — Lcctio tcrtia

a) bœtt víb eptir getgátii. 4) = til biskups.
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ad propria remisit. Qui ciirru prospero mare transiens*

saluis suis omnibus in uigilía sancti iaurentii ad sedem sui

Gpiscopatus peruenit. ibique gaudentibus cunctis. cum magno
fauore ab his qui tunc adcsse poterant susceptus est.

Quoniam^ moderno tempore. quam perfecta et quam bene

deo placita sancti thorlaci conuersatio extiterit. plurimis mira-

culorum signis diuina clcmentia illustrare dignatur. bene con-

uenit, ut aliquid quod ad laudem dei et ad huius sancti sacerdo-

tis honorcm proficiat. sicut deus douauerit disseramus. Beatus

igifcur thorlacus. tolo quo in hoc mortali corpore uixit tempore

ita conuersatus í'uisse dinoscitur. ut semper de inferiore gradu

ad alciora prouehi diuino iudicio promeruerit. Jn^ puericia

namque spontaneus sacras litteras didicit. ín adolescentía bonís

moribus ornatus. et in^ litterali sciencia dignanter eruditus,

ad^ presbiteratus ordinem promotus est. factus uero presbiter,

quatinus adhuc ampliore diuine legis doctrina erudiretur.

parisius(I) venit. nec inde nisi omnibus bonis artibus suíTicienter

doctus discessit. Jn propriam patriam reuersus cum iam per-

fccte esset etatis canonicorum^ se regule subdidit. et qualis

diu in diuinis conspectibus fuerat. cunctis secum commorantihus

palam exinde innotuit. Jn monasterio canonicorum prior primo

appellatus. ac deinde abbas ordinatus. omnes secum commo-
rantes et sibi obedientes in regularis discipline obseruantia

uerbo et exemplo diligenter instruxit. Necmulto postiam sancti-

tatis eius opinione per omnes huius patrie prouincias longe

latequc dilTusa uenerabilis sencx kloingus episcopus, senciens

sibi sui ohitus appropinquare. omni clero et populo consen-

ciente ipsum sui sacerdocii successorem elegit. cui suas uices

et omnium ecclesiasticarum rerum dispensacionem procuran-

dara commisit.

i) hór er því frásögnin sem í Á, bls. 101.

a) iipphafsstafr blúr; ey^a fjn-ir sem svavar fjóruin oríiuni scm fyrirsögn.

3) ht'r er ritu^ á spá'/áu talan ((V,'' nie^ formi hendinni
,

og á þa^

líklega a^ þý^a jjjcctio v." (Talan iv sest hvergi, enda er límt bréf eptir

aUri spáziunni á bUit)sií)u þar sem þessi tala ætti at) standa).

4) lei^rett; ad, 386.

ft) hcr er ritab á spázíu meí) mikiu nýjari hendi : ,^Lcto sc^a" (— lectio

secunda), og kann vera a^ tesslLectio hafi átt byrja viib kapitulaskiptiu.

«) cononicorum, 386.
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Non' silencio pretereundinn . sed magis memoriter est

dicendum. quod cum uir dei Iborlacus suo monaslerio prcruit.

uel cum sibi uices pontiíicis commissas diligenter exequebatur.

mullas per eum dominus uirtutes operari uidel)atur. quibus

uite ipsius sanctitas declarari^ et indubitanter approbari putabatur.

Plurimi namque ualde egrotantes per inposicionem-* manuum
eius benedictione ab eo percepla. de suis infirmitatibus con-

ualuerunt. multi uariis morborum incomoditatibus aíriicti.

aqua benedicta potati pristínam sanitatem se recepisse gaude-

bant. Preterea aqua ab eo benedicta et super ones iactata.

eas et a morbo pestifero. et a morsu ferarum sepe saluiíicare

solebat. Per omnes quippe prouincias ipsa aqua ferebatur, pro

eo quod cuncti aliqua aduersa ualitudine uexnti. remedium sibi

salubre ab ea posse prouenire credebanl. Sed hec diuina

beneficia per eum sibi presLita prudenciores qui(I) propter

incertos humane mutabilítatis eventus . eo uiuente non sicut

desiderabant publicare audebant. memores sentencie que dicit.

,.Ne laudaueris hominem in uita sua'\ Dupplici'^ enim ex causa.

ut sacra scriptura testatur. utiUus est hominum magis mem-
orie laudem dare quam uite. ut illo potissimum tempore merita

sanctitatis extollantur. qum nec laudantem adulacio nocet nec

laudatum temptat elacio.

Sed^ nos iam beati patris nostri thorlaci merita a deo

clarificata. publice predicare et dignis condecet laudum pre-

coniis attollere. Jpse namque sumpto episcopatu ita plenus

auctoritatis et gratie ponlificis preferebat dignitatem ut non

tamen propositum canonici uirtutesque desereret. Gepit interea

famiiiam suam que utique magna erat cum magno modera-

mine regere^ omnesque sibi cohabitantes honeste vite for-

mula diligenter instruere. Sacerdotes presbiteros sue partis.

quos bene reHgiosos esse cognouit decenter honorabat. et pa-

i) iipphafsstafr raii^r; eyta. sem svarar tveim orlbuin fyrir fyrirstígn.

Á spázíu er rita'fc me^ Iiinni si^ari hentli ,(Icco 3«'*
( = lectio tertia).

i) declarare, 380.

a) inpisicioncni, 386, en púnlcta^ undir i og skrifa^ o fyrir ofan.

4) hér er ntnt talan „vi" íi spázíu me^ fornu hendinni, og á líklega

þýí^a: ,,Lectio vi".

6) upphafsstafr grœnn ; ey^a fyrir stuttri fyrirsögn.

o) hér byrjar ne^st á blaÍJinu Önnuv aí) ixtliti lángtum ýngri hönd.
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lerno affectu diligebat. quos autem negligencius uiuentes. et suo

oi'dini contraria agentes reperit. piis aminonicionibus et tem-

perantissimis increpationibus . ad meliorem sui gradus obser-

wantiam. reuocare nitebatur'.

. . . sanitatis per sanctum Thorlacum præstitum, in ccclesia

Paulo episcopo et multis, qui tunc aderant, clericis et sacer-

dotibus ostensum et publice prædicatum innotuit. Unde epi-

scopus cum clero, resonantibus campanis, ad laudem dei: Te

deum laudamus alta voce insonuit. Yiri quoque venerabilis

Johannis abbalis cum tan^. . .

. . . populi. Áudierant enim eo tempore loculum sancti Thor-

laci, dispositione Pauli cpiscopi, de loco sepulcri elevandum,

et infra ecclesiam in loco alto fore collocandum, Nocte ergo

præcedenlc diem, quo sanctum corpus de sepulcro erat suble-

vandum , in ecclesia sancti Petri plurimi vigiiantes continuis

orationibus vacabant. Inter quos**

. . . erant retulit. Porro adoiesceus lapillum, qvi á se ef-

fluxerat, in manus Pauli Episcopi contradidit. Erat autem lapil-

lus ille valde durus, forma globosus, magnitudine fabam gran-

dem adæquans, colore rubicundus.

Lectio viij, Jpso die ad horam tertiam multitudo populi,

qvæ convenerat, ia Ecclesiam congrega"

. . . serunt. Cum omni ergo facilitate inde loculo, in qvo

sacrum corpus reconditum erat, sublato, et super feretrum

imposito, præcedentibus Sanctorum rehquiis et crucibus et

cereis et thuribulis, honoratissimi sacerdotes et clerici feretrum

1) hór endar l^etta brot ofantil á bla^sí^u og hefir aldri lengra kom-

izt a'b rita, á nœstu bls. byrjar aib segja frá Játmundi helga.

2) Eptir tvennum brotuni í A. M. 070. E. met hendi Arna Magn-

^issonav ; hib fyvra bvoti^ {Á) vitatii Ávni cptir gömlu skinnbla^i í folio í

tveim dálkum, og var skorinn burtu efri helmingrinn, en hih sii6ara QB')

^ptiv legendavio gíimhi á skinni ; þar á var ogles uni Olaf Itonúng. Á byrjar

á a?) gizka í vij. lectiu; vj hinar fyrstu vanta því algjörlega.

i) hdv vantar \)a!b sem hefir verií) ofantil á í)í)rum dálki.

4) hór vantar þa^ sem hefir veri*ö ofantil á annari bla^sií)unni.

ö) hér vantar þaí) sem hefir stafeií) ofantil á si^ara dálki annarar blaí)-

si^u. sem vantar hér, má sjá í brotinu B rétt fyrir aptan.
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cum loculo in altum elevantes Ecclesiæ intulerunt. Ad sepul-

crum accedentcs ponflifices]' . . . .

. , . ^rant desperarent vita. Hic in ipsa nocte ad locum

necessarium venit, ibique lapillus, qui ei diu nocuerat, cum

urina ab eo defluxit. Ilico se sanatum sentiens exclamavit et

dixit: gratias deo et sancto Thorlaco ago; ccce, jam sanus

sum; tu autem domine! —
Lectio viij. Postera die ípse pontificibus et omni populo,

[quæ] circa se gesta erantretuUt. Porro adolescens lapillum, qui

a se elTIuxit, inmanusPauli episcopi tradidit. líral autem valde

durus lapillus iste, forma globosus, magnitudine fabam grandem

adæquans , colore rubicundus. Ipso die ad horam tertiam

multitudo popuU
,
qui convenerat, in ecclesiam congregari cæ-

pit. Tunc dompnus episcopus ita infra ecclesiam sese turbas

considerans comprimere, ut vix quiquam de ecclesia egredi vel

in eam ingredi posset, jussit omnes laicos foras exire, et solos

sacerdotes et clericos in ecclesia remanere præcepit. —
Lectio ix. Hoc facto omnes presbyteri, qui pUis quam qua-

draginta tunc aderant unacum pontificibus et cuncto clero, cappis

festivis vel albis induti, ad sepuicrum sancti Thorlaci, quod non

longe ad australem plagam a foribus ecclesiæ aberat, accesserunt.

Gum omni ergo facUitate inde loculo , in quo sacrum corpus

reconditum erat, sublato, et super feretrum imposito, præce-

dentibus sanctorum reliquiis, et crucibus et cereis et thuribulis,

honoratissimi sacerdotes et clerici , feretrum cum loculo in

altum elevantes ecclesiæ intulerunt. Ad sepulcrum accedentes

ponlifices, cum clero cantaverunt hymnum; Veni crealor spiri-

tus^ ac loculum ecclesiæ infcrentes antiphonas resonabant.

Introeuntibus vero ecclesiam, jubentc episcopo, hii qui porta-

bant loculum cum feretro in medio ecclesiæ pavimento depo-

suerunt, dantes utique locum hiis qui aderant infirmis vel debili-

bus, ut, si veUent, sancti loculum sive operimentum loculi pos-

sent contingere. Interim omnis chorus sacerdotum et clericorum

circumstans feretrum
,

sollempnes cæpit letanias agere. Inter

alios quidam acccssit claudus, qui perfectam consequi meruU

sanitatem. Dictis quoque letaniis, sacerdotes et ministri, sacri

corporls loculum levantes, ad locum præparatum detulerunt.

i) hér endar brotife Á. a) hór byrjar brotib B»
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Hœc translatio corporis sancti Tliorlaci anno quinto ab obitu

ipsius facta est, feria secunda, sub die tcrtio decimo kalendas

Augusti'.

In festo sancti Torlaci episcopi et confessoris.

Omnia de communi,

Ád ^Maynificaf. Confessor Domini Torlace astantem ple-

bem corrobora sancla iiUercessione . vt qui viciorum pondere

premimur beatitudinis tue gloria subleuemur; et te duce eterna .

premia consequamur.

Oratio, Beus qui populo tuo eterne salutis beatum Torlacum

confessorem tuum atque pontiíicem ministrum tribuisli: presta

quesumus, ut, quem doctorem vite habuimus in terris: inter-

cessorem semper babere mereamur in celis. Per dominum.

—

Lectio prima : Beatus Torlacus, toto quo in hoc mortali cor-

pore vixit tempore ita conversatus est, ut semper de inferiori

gradu ad altiora provehí divino judicio promeruerit. In pue-

ritia namque spontaneus sacras litteras didicit; in adolescentia

bonis moribus ornatus et literali scientia erudilus dignanter

ad presbiteratus ordinem est promotus. Postea parisius venit,

nec inde nisi omnibus legis divine artibus sufi'icienter edoctus

discessit. —
Lectio ij* In propriam patriam reversus, in perfecta etate

canonicorum se regule subdidit, et qualis diu in divinis con-

spectibus fuerat cunctis innotuit: primo prior, inde abbas per-

íicitur, suos in regulari observantia diligenter instruxit. —
Lectio iij. Fama sanctitatis ejus divulgata est. Venera-

bilis senex CIoÍDgus-^ episcopus sensit sibi ultimum diem ap-

propinquare : clero et populo consentiente ipsum sui sacer-

dotii successorem elegit, cui suas \ices et omnium rerum ec-

clesie dispensationem procurandam commisit. Cum monasterio

i) því nœst lcemr um Mariu Magdalcnu einúngis upphaf, og endar Jiai-

hroíih.

a) \\v Breviario nidrosiensi (1519. 8vo) bla^ íFv. þessi lcctio var lesin

i Noregi á hátíií) Jíorláks biskups, og er hún au^sjáanlega ágrip af brotinu

Nr. 2, líklega eptir sjálfu handritinu, 386, því bœí)i hafa ritvilluna : pari-

sius ventt. s) leiúr, eloningus.
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prefuit, et cum vices pontiíicis exequebatur, multas virtutes ad

ostendendam ejus sanctilatem dominus per eum operatus est.

—

LecHo iuj, Omnibus rite ordinatis venerabilis senex ín

provincia, que civitatis sinus^ nuncupalur, incidit in inflrmi-

tatem, qua ex hac instabili luce substractus est. Ideo quan-

tocius ad sedem propriam remeare non distulit: lccto tandem

decubuit, continuis tribus mensibus graviter infirmatus; tandeni

sui obitus diem imminere intrepidus cognovit. —
LecHo D. Ánte septimum sui transitus diem de suis facul-

tatibus disposuit: vestimenta sua sacerdotibus et clericis dari

precepit. Anulum aureum, quem in digito dextre manus pro

reverentia sacerdotalis dignitatis gestaverat, nepoti suo Paulo dia-

cono transmisit, quod quasi fulurorum presagio eum fecisse

multi arbitrati sunt, et quia vir per omnia probabilis, post mor-

tem ejus a clero et populo ad ordinem episcopatus successor

electus est dignissimus. —
LecHo vj, Valefecit tandem omnibus congregatis jam

iturus ad dominum, oleo infirmorum perunctus exitum suum

corporis et sanguinis perceptione munivit. Postea non nisi

necessaria loquebatur, ab oratione non cessabat. Anno do-

mini millesimo centesimo octogesimo sexto^ , etatis sue vero

anno sexagesimo: feria quinta, decimo die kalendarum Janu-

arii advesperascente
,

qui est proximus dies ante vigiliam na-

tivitatis domini, de seculo migravit ad dominum, cum sanctis

confessoribus in perpetuum coronandus. Rexit ecclesiam an-

nis quindecim, mensibus quinque, diebus viginti duobus : reg-

nante deo omnipotente in secula seculorum. Amen'^

i) civitatis sinus = BorgarfjOri6r. 2) ár 1180, eptir Húngrv. tíma-

tali; 1193 eptir almennu tímatali.

3) l)ar eptir fylgja í bókinni fyrirskipanir um aí)ra lestra og síingva á

f)orláksmessu, er vér sleppum hér. — I messubók Ni^aróss kirkju (Missale

ecclesiœ Nidrosiensis. 1519. Fol. á blab. h xxj. er sag^t fyrir messu-

gjöribinní á J)orláksmessu fyrir jól (|i)orIáksmessa á sumar hefir líklega

hvergi veriíí haldin nema á Íslandi).
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HÉIl HEFR SÖGU GUÐMUNDAR BISKUPS ARASONAR'.

A DúGUM ínga konúngs líaraldssonar , er þá réð Norege, en

biskupar vóru ú íslande Klengr í Skálaholte enlíjörn atHóIum:

l>jó sá maðr imdir Hvassafelle í Eyjafirðe, er þorgeirr hét, hann

var llallason-; hann álte llallhero Einarsdóttur af Ileykjanese,

1) Jiessi saga er prentu?) eptir Resensbók AM. 399, 4to, ogcrhér merkt

^ : ágæt bók og ntui6 heldr fyrir en eptir 1300 ; AM. 394 á sliinni cr afskript

frá 16. öld af 399, og erii cy?)urnar í henni fylltar cptir 394. í AM. 657 C.

(rituib um 1350) cr Onnur ^ngri Guí)mundarsaga, hér merkt JS, erhún höfb

til samanburV)ar, cn þeir iiaílar, sem hún hefir framyfir Af settir í Vií)bæti.

I AM. 204 folio, á pappír, ev enn saga Gut)mundar; aptr a^ dauí)a hans

61* hún alveg samhljóí)a Jjcirri sem stendr í Sturlúngu í Vallnabók,

•^n síban hcfir hún jarteina þátt aptr a^ 1319, alveg aí) kalla sem Ð.y

sjá Viíibæti. AM. 395, 4to , á pappír, er alveg ólik ^ og i? ortifæri

efnisfEerri
, og endar í mit^ijam Sell^ollujiætti 1211

, og er lítils

virlbi og líklega úng; hennar cr Jjví at) eins getií) þar sem hún segir

eitthvaí) nýtt at) efni til. Sturlúnga (St.) er stundum höfl& til saman-

^nrlbar, anna^hvort útgáfan, sem aí) mestu (frá 2. 12) er prcntuí) eptir

Vallnabók, e'ba skinnbókin gamla, AM. 122. Á. folio. Allar fyrirsagnir i A
mcí) ranibu letri , A hefír mjOg smáa kapítula, sem ógjöranda var aí)

láta haldast, er þvi víba fleirum kapp. steypt saman, en fyrirsagnirnar

^Gttar neibanmáls meb skáletri, og kapítulatalan eptir ^ aptan vi^ í svigum,

2) 204 byrjar þannig: Jiorgcir Hallason bjó undir Hvassafelli íEyjafir^i

^ann átti Hallb. 0. s. frv. 395 byrjar svo: Jiá er ágætir höf'bingjar héldu stjórn

^cilagrar kristni álslandi, Klœngr biskup i Skálaholti, cnBjÖrn biskup Gilsson

Hólum í Hjalladal, crþriíii sat í þvi sœti eptir heilaganjón, liinn fyrsta

Hólabiskup , vóru margir mcrkilcgir menn ok vcl vitrir undir l^eirra bisk-

^ipsligu valdi; þeirra frcmstr var Jiorlákr, er sit)an varb ábóti í Veri, er

frábser birtist þá þegar kristninni í sinni heilagri umfcrb ok sil&semd^

honum samtí^a var kostuhgr hÖfí)íngi Nicholaus Bergþórsson, er fyrstr

hölt|)verá i Eyjafir^i, hvcrr margar ástgjafir haf^i jiegit af gul&i. Margt

^tórmenni var á þcim tíma, eptir venju at veraldar virí)ingu, bæt)i fyrir

sunnan land ok nor^ban, at fé ok metor^um , mebal hvcrra sá ma^r nefn-

andi, er J)orgeirr hét Hallason, auííigr at fé ok spakr at viti, heilráítr ok

vmsœll, ok höfíjíngi sinnar ættar. Hann bjó á þessum tíma undir Hvassa-

27*
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Arasonar^, forgilssonar, Arasonar, Márssonar; þau forgeirr

ok Hallbera átlo X börn, þau er or barnesko kvómost: sono V,

ok détr V; þeirra son var Einarr, hann átte ekke barn, haun

fékk h'ílát á Grénalande í óbygðum, ok ero þar ij frásagnir

uui atburð lífláts bans. Sú var sögn Styrkárs Sigmundarsonar,

er af Grénalande kom ok var sagnamaör mikili ok sannfróðr,

at skip þeírra fyndist í óbygðum heilt, en Hð þeirra hefðe

gengit í tvá staðe, [ok böröust um þat, er fyrr þraut aöra

[vistir] en aöra^, ok komst Einarr í brott við iij. mann ok viide

leita bygðar, ok gengu ú jOkla upp, ok lélu hfe er díigleið var

til bygðar, ok fundust vctre síðarr eðr ij. Lík Einars var heilt

ok ósakat ok hvílir hann'* á llerjólfsnese. Annarr son þor-

geirs var i>orvarðr, hann fór utan xviij vetra gamall, ok þegar

hann sté fótum á land í Björgyn, þá laust hannhirðmann ínga

konúngs, er Jón hét, svá, at hann varö aldri heiU síþan, ok

dó um vctrinn eptir, en þat var fire þá sök, at hann siglðe

undan bonuni i Eyjaliröe, en }>orvarþr rézt þegar til annars

skips, ok kom þat iij nóttum síðarr til Björgynear en Jóns

skip; þá sótte forvarðr á fund Ketils fíálfssonar ok hafðe í

sinne hende hvárt, eyxina ok skaptið, cr brotnat hafðe þá er

hann laust Jón; en því lauk svá, at I)orvarðr gerðist hirömaðr

ínga konúngs ok varð hann honum allkérr.

^Nú heltum vér at segja frá athöfnum þorvarðs meðan

hann var í Norege, því at þar ero miklo meive efne í en vér

fáim í þesse sögo sagt. Hann kvángaðist, þá er hann lét af

ferðum, ok fékk Herdísar Sighvatsdóttur ; hann átte x. détr, þœr

or barnésko kvómust: Guöný var ein, er átte forgeirr, son

Brands biskups, en síðan átte hana Eiríkr Ilákonarson or Orkn-

eyjom, dótturson Sigurðar slembidjákns ; önnur Gyríör^, er átte

Kolbeinn Tumason; þriðea Guðrún, er átte Kléngr Kleppjárns-

son; iiij. llallbera, er átte |>órör Önundarson ; v. íngibjörg, er

átte Brandr Knakansson. En áör þorvarðr kvángaöist, átte

hann dóttur við Yngvilde, dóttur l^orgils Oddasonar, þá er Sigríðr

feUi, er stendr íEyjafiríii, hann var kvœntr ok átti inörg börn. f>orvarí)r

liót son lians, annarr Ingimundr, en ])víbi Ari, aUir vel mentalíiir upp^'

sinn hátt. i) J)annig St. víí)a; Atlasonar, A,

«) leil&rétt eptir St., 204; frá fyrra [: um þat, er fyrr þraut a¥)ra en

u^ra, ok bOr^ust, A.

8) hér, 204. -i) frá porvardi, A (2). s) l^annig St,$ Gulrífcr, i-
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hét, hon var gipt IJjálme Ásbjarnarsyno ; aðra dóttnr átte hann

við llerdíse Kléngsdótlur, ok hét sú Ilelga, hou var gipt Teite

Oddssyne í Austfjörðuni. þorvarðr átte son, þann er Ogmundr

hét, við konu þeirre, er Ilelga hét. Ögmundr þorvarðsson fékk

Sigríðar Eldjárnsdóttur af Espehólej en í elle sinne átte þorvarör

dóltur, þá er Dorgildr hét, við Björgu* Brandsdóttur ; hon var

gipt Eldjárne í Fljótsdalshéraðe. Son forgcirs Uallasonar hét

I>órh*-; hannvarmúnkr atí>verá, ok andaþist þar, ok átte hann

ekke barn. Fjórðe hét íngimundr, hann átte ekke barn; hana

átte Sigríðe Tumadótlur, ok var hann prestr ok mikit göfug-

inenne. Arehéthinn fimte son J^orgeirs, hann var mikill maðr

ok efnihgr, ok ókvángaðr. Jóra-M'ar eUzt détra I>orgeirs ; hana

átte Iléþinn Ólafsson*, er bjó at liólum uppe í Eyjafirðe, en

síþan átte hana Eyjólfr, son Einars Jacobssonar. Önnur dóttir

l>orgeirs hét íngibjörg; hana átte fyrst Heige Eiríksson or

Langahlíð, en síþan Sturla i>órðarson í IJvamme; iij. dóttir

þorgeirs hét Guðný, hana átte Grímr Snorrason at llofe í

Skagafirðe á Uöfðaströnd; fjórða dóttir l>orgeirs hét Gríma,

hana átte IJrandr Tjörvason af YíðevöIIum* í Ilnjóskadal; Y.

dóttir þorgeirs hét Oddný, hana átte l>óru' l>orvarðsson.

Féddr Guðmundr Arason.

2. Gunnarr hét maðr, hann var kallaðr Sleggju-Gunnarr,

hann var IJcigason
,

þórðarsonar
,

l>órissonar, Arngeirssonar,

Spak-Jíöövarssonar. Gunnarr átte llannveigu IJifhéðinsdóttur,

KoIIasonar, formóðarsonar
,

Kollasonar, l>orlákssonar, bróður

Steinþórs á Eyre, cr Eyrbyggvar ero frá komnir. l^orraóðr

KoIIason áttc þórörno Aradóttur af licykjanese. I>au Gunn-

íirr ok Jlannveig átlo dóttur, þá er lllfeiðr hét, hon var gipl

iiauðig; en síþan lagðc þokka á hana Arc l>orgeirsson , ok

útte moð henne iíij. börn. Kléngr hét son þeirra, er dó

úngr; þau átto annan son, er Guðniundr hét*'*, hann var féddr

at bé þcim cr heitir at Grjótá í IJörgárdal, þar bjó þá Steinunn
~ m m m .i i i

—
i

i) Bii-mi, 20-1. t)ór^r, 204. 3) lióra, 204.

4) Eylifsson, 204. &) l^aiin. 204; Vi()emýre niy Hnjóskadal, Á.

6) llör byrjar B. þannig, fyrsít er prologus, sjá Vi^b. kap. 1., en þar

nœstbyrjarsugunasjálfa l^annig : Hbr hefr upp sO(ju G\iiTinundar biskup[sj

•^^asonar, Ari iþorgeirsson ok Úlfei'br Giiunarsdóttir áttu iiij. böni: Klemet

hét sonr þeirra, aunarr Gubmiindr.
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forsteinsdóttir ok dóttir Sigríðar lllfhéöinsdóttur, hon var systr-

únga l'Jlfeiöur, [ok var ústúðikt með þcim í frendseme^ l>at

var iij. nóttum eptir^ Michalsmcsso , er svcinninn var féddr.

f>ar var á búe vitr maðr ok margfróör'* , er hét Guðmundr

karlhöfðe**, ok er sagt frá orða tiltckjo hans, þá cr sveinninu

kvað við nýféddr, þat er eptir gekk síöan, at liann lézt engis

barns rödd sh'ka heyrt hafa, ok kvaðst hann víst vita, at þat

barn mundc verða afbragð annarra manna, ef h'fc hélde, ok

kallaðe sér bjóða ótta mikinn er hann heyrðe til. I>riðea barn

átto þau, dóttur er Guðrún hét; fjórða, son er Gunnarr hét,

ok andaöist úngr. En þá er [til tók lag þeirra Ara ok IJlfeiöar^,

þá lét Úlfeiðr koma í hendr honum XV. hundrut þriggja áhia

aura, til forráða ok meðferðar, ok hafðe hon þó eptir guUhríng

sinn, ok þó mikla ok góða aðra gripe; en fire því, at Are var

maðr stórlyndr, þá lagðist fiárlutrinn seá brátt í lóg firc honum,

því at hann liafðe áðr lítið fé með höndum.

Útkváma forvarðs.

3. Nú tökum vér þar til, er forvarðr forgeirsson kom

út eptir fall Inga konúngs, ok lýstc því, at hann viide engum

konúnge þjóna jarðneskum eptir ínga konúng, því at lionom

þótte, sem enge munde verða hans make; ok þess bað hann

Ara bróþur sinn, ef hann til Norcgs kéme, at hann skylde eige

við þann flokk bindast, er felit hafðe ínga konúng, ok kalh\öe

ván, at fíokkr munde hefeast í Vík anstr ok Jeita tii Jiefnda,

ok bað hann ráðast í þann ílokk, ok setcast í rúm sitt ok

hefna ínga konúngs, ef þess yrðe auðit. [þá kvað f>orvarðr

vísu at skilnaðe þeirra:

Berit hildínge hölda,

harðgeðr Are, kveðju,

þeim er létr í böð bíta

brynþíng**, ok Erlínge

:

at langviðris lenge

life þeir, ok sé meire

allre þjóð, í öllum

óttlaust friðe dróttins^.

2) [ V. í B. 2) fyrír, JB, St, j) forsj>ár, B. 4) Karhöfí)í, It, 5/.

*) [ þau Ari olí Úlfci^r kvomu úsamt, JB. 0) getg.
;
brynþíngs,

r) [ V. í S,
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^Nú ferr Are utan en Úlfeiðr sitr eptir með son sinn

Guöniund. Are kemr til Noregs ok sékir á fund Erlíngs ok

hitte hann í Yík [austr um várit eptir, ok átto þeir þegar^

l>ardaga í Túnsberge, þeir Hákon lierðebreiðr ok Erlíngr, ok

Hýöe llákon, En litlo síðarr börðust þeir fire llrafnanesjom^,

ok lagðe llákon þá enn á llótta. Enn þriðca bardaga átto þeir

it sama sumar undir Sekk [í RaumsdaH , ok féll þar Hácon

konúngr ok mart göfugra manna með honum. En af fylgð þcirre,

er Are veitte Erlínge jarle, þá lagðe jarl á hann virðíngar

niiklar, ok var hann með jarle um velrinn. En eptir jól um
vetrinn fór Magnús konúngr ok Erhngr jarl áUpplönd, ok fylgöe

Arc þeim ok hirð þeirra öll, ok átto þeir þá bardaga á lle^;

þat var skamt frá llamarkaupange, ok böröust við Sigurþ jarl,

ok féll hann þar, ok mart manna með honum, En er þesse

tíþende spurðust út híngat til íslands, liverja virþíng ok frcgð

Are fékk með konúnge ok jarle af framgöngu sinne ok fylgð,

þá er þat sagt, at þorvarðe bróður hans yrðc vísa á munne,

er hann spurðe

:

[Gramr hefir suðr*^ á sumre

snarfíngr meö Erlíugc

bróðir minn und breiðar

brundels staðit'' randa[r]:

víggarðs hcfir varðat

veöreggjande** bcggja ^

okkat'-* rúm þar er ámir,

úngr, böðkoflar sprúngo.

*"En um várit eptir fýstist Are út hmgat, ok gaf jarl honum

knör mcð rá ok reiðe, [ok mátte maðr ekke meire virðíng fá

fire eíge icngre fylgð, heldr cn Are fékk. Fór hann þá út

híngat, ok varþ^* vel reiðfara, ok kom skipe síno at Gásura í

j) Áre fór vtan porgcirssony Á (5).

2) [ aiistr. Uin v. 0. áttu þeir, S, s) IlramiiabjÖrgum, B.

4) [ íyrir Raumsdali, B, t) Jiaim. lei^r. ; Mýre, Á; Heyni, B.

*0 frá [ l>anti. 220 (í'oUo); gramr lét sýnt, Á, B endr lét sxmnr, 122.

r) þíinn. B ;
sta^ir, Á. «) þann. Sí. og B ; vör^r eggjandi, Á,

9) Jjann. B, 122; oiikavt, Á. 10) Áre fór til Islands, A (6).

n) [ ok haía íair í.slcnzkir menn farit meire sœmdarferít til Noregs en

Ari fór; var'fe hann, B,
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Eyjafjörð; skipit átle hálft með honum Ámunde Koðransson^

I>at sumar var kallal grjótnaugarsumar
;
þá var hardagc á alþínge

í lögréttu, ok varð mart manna sárt, ok þar fékk h'flát liaUdórr

prestr Snorrason, Kálfssonar-, ok þar varþ sárr I>orvarðr ]^or-

geirsson ok mart annarra manna. En er þesse tíðende vóro

orðin, þá þólte höfðíngjum nauðsyn at auka þíngit, ok vére

mái þesse þá þegar sótt, hæðe of víg og áverk-'* ok annan vansa'*,

þann er menn höfðu heðit af grjótllaug ok vápnagang, því

at þat varð með svá miklum ósóma ok ólíkendum, grjótkast

þat er þar varð, því at sannfróðir menn sögðu svá, þeir er

þar vóru, at eptir hardagann fenge menn eige þeim sleinum

lypt af jörðu trautt, er kastað var í hardaganum. En er þetta

mál var mjök kníat^ , at þíngit vére aukit, þá varö til svara

þorgeirr IJaliason, ok segir svá: ,,þat er víst, at þessu mále

em ek eige samþykkr, at gjöra öllum mönnum sva mikit mein

ok vanhag, at auka þíngít, ok ugge ek, at við þat vaxe vandræðe

manna ok ófriðr, en þverre eige. Nú hafa þat kennt hinir

göfgustu menn, at leggja^ skylde vandréðe öll en auka' eige.

Nú hefir minn son orðit fire áverkum ok gildr maðr fire sér,

ok þikke mér hann fullrar sémdar, ok mun ek eige þann lut

sjá lil handa mér eða honum, at gjöra öllum mönnum óhægende

ok vandréðe , heldr mun ek bíða ok leita mér ráðs , ok fara

heim at sinní". En er hann haföe þetta upp kveðit, þá tóku

allir þetta ráð höfðíngjar, ok var shtið þmginu, því at þá sá

allir, at þetta var vitrligra ok góðgjarnligra. En-um haustið,

þá fór Are til vistar til Ilvassafells, til föður síns, okþangatfór

með honum Úlfeiðr, ok vóru þau þar ij vetr, [en þangat hafðe

komit vetre áðr^ Guðmundr son þeirra^. En er Are hafðe

verit ij vetr [á Islande'o, þá fýstist hann utan ok með honum

íngimundr hróðir hans, ok mart annarra manna, vinahans, en

eptir var Ulfeiðr ok hörn þeirraAra*'. Skipe þeirra ferst vel,

1) l)etta simiar fór Brandr biskiipsefni til Norcgs , ok var vígt)r af Ey-

steini erkibiskupi hiiin í^óvhl biskup til Hóla, b. v. 395.

2) V. i a) v° (= vóP), b. V. A.

4) hér vanta 2 blöb í 399 og er tekib eptir 394. 5) rát;it.

0) lægja, 2i. 7*) œsa, Ji. e) [ ok þar var mcí) Jjeim, li.

0) vóru ])c\r frændr þann vetr allir sanit, er hinn ]}Yiti var aldrs Gu^-

mundar Arasonar, b. v. 395. 10) [ b. v. li.

11) var Qu^mundr, son jieirra Jjá fjögra vetra, er hann skildi vic) fö^ur

sinn, b. v. 395.
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ok kom um haf, ok ferr Are til hirðvistar með Erh'nge jarle,

ok er með hoiuim um vetrinn'.

4. Ölafr Guðbraudsson hóf nokk um vetriun; hann var

dótlurson ilaralds gilla^; þeir hófu á Upplöndum ílokkinn. Um
várit bjoggu þeir Are skip sitt tii Islauds út, ok vóru búnir til

hafs, en þeir er helzt vóru öfundarinenn Ara með hirðinne,

þá lögðu þeir honum til ámelis , er hann [skylde svá leggja

fylgðina viö Erlíng jarl, at fara þá frá honum, er jarl'* þurfte

helzt munna viö , ok ófriðar var-* ván. En er Are varð varr

þessarrar umrcöu, let hann bera föng^ sín af skipe, ok viil

eige sitja frýjuorö, ok réöst þegar til hirðar með konúnge ok jarle;

en íngimundr ok aðrir vinir Ara heldu út híngat, ok urðu vel

reiöfara*^. þat sumar fylgðe Are hirðinne, ok ferr með jarle í

Vík austr, ok mikit fjölmenne annat, ok géttu þar lands viö

áhlaupum Olafs Guöbrandssonar ok flokks hans. En um nóttina

eptir á allraheilagramessu"^ var jarl staddr á bé þeim, er heitir

áRyðjökle, með lið sitt, ok reis upp um nóttina atvenju sinne

tii óttusöngs, ok vildarmenn hans með honum^, ok gekk tii

kirkju; en er lokit var óttusöng, þá sat jarl ok söng psalma

at venju sinne; þá geta þeir at lieyra lúðragang, ok þóttust

vita, at ófriör inunde fylgja , ok segja jarle hvat títt var. Jarl

lýkr psalme sínum ok gengr út eptir þat, ok veröa þeir þess

varir, at herr er kominn at bénum, svá at bérinn er fullr af

mönnum, ok vilde jari leita heim til stofu sínnar, ok til liðs [sér,

ok vápna sik*'. l>á tók tii oröa Björn bukkr ' ok segir, at jaiie

vére einsétt undan at iéita, því at þeir hefðe enge vápn ok

ináttu ekke verja sik (okjaii, sem þeirvilde*', cn Are svarar:

Jiér erum vér þó, ok fylgjum því betr jarle, at enge sé vápnin".

þá taka þeir undan, cn óí'riðarmenn héldu eptir. þessir mcnn

fyigöujaiie: Björn bukkr, Ivarr galle lendr maðr, Björn slallarc

ok Are l>orgeirsson ; ok er þeir koma at skíögaröe nokkurum,

il Á nœsta ái-i á^r haf'fci Majínús verit vig^r til konúngs, b. v. 395.

») Eysteins konúnfís Magnússonar, segja Noregs konúnga sögur.

3) [ vildi l)á skUjast vi^ jarl, cr liaiin, if.

4) at, b. V. /?. 6) fót, 6j hra^fara, Á.

7) kyndilmcssu, Nor. konúnga ss.

w) þcir er honum vóru kœrastir, b. t. B. 0) [ ok vopna, B,

10) bokkr, B. n) [ v. í 5.



BIiSKDPA SÖGVn, Giiðiniindnr sngfl*

}3á stikla þeir Björn yíir skíðgarðinn ok fvarr, en jarl fér eige

yíir laupit, því at hann var þúngr á sér, ok taka þeir Rjörn

ok ívarr á mót honum, en Are hljóp á mille hersins ok jarls

sva sem hann sette sik skjOld fire jarl, ok snerist á mót

herinumj ok gaf hann svá jarle h'f, at hann fann sik íire, því

at Are var ekki sárr áðr; en þú var hann skotinn* í ósUnn ok

níslr viö garðinn, ok lét hann svá hf sitt, en jarl konist undan,

ok var skotinn í lérit áðr hann kémist yflr garðinn. En í

áhlaupe því féllu xij- menn aðrir en Are [þorgeirsson : Einarr

opinsjóðr, líjörn cnn sterke, Jóann, Gunnarr tjörströnd, fórðr

jórsalafarc** ; ok er jarl kom yflr garðinn í nokkut hlé, þáspurðc

hann hvarAre vére íslendmgr, en þeir segja, at hann dveldist

þar eptir við garðinn h'flátinn. þá mélte jarl : ,^I>at er víst, at

þar fór sa, er oss hefir bezt fylgt, ok vér höfum engan jafn-

hvatan reyndan , ok varð hann einn búinn til af yðr öllum , at

gefa sjálfviljande sitt líf fire milt líF. Nú man ek eige hans

fréndum launat fá þann skaða, er þeir hafa heðit fire mínar

sakir." pd kemr jarl til liðs síns ok safnar saman flokke sín-

um, ok létr síðan grepta menn sína, þá er látizt höfðu á

Ilyðjökle. En er tíðende þesse kómu út híngat til Islands um
sumarit eptir: fall Ara, ok frégð sú öll, er hann hafðe hlotið í

burtfcrö sinne ok lífláte, þá tekr forvarðr bróÖir hans at yrkja

crfeflokk uni Ara. [þóttist hann svá helzt mundu af hyggja lífláte

hans, at** láta koma frégð hans íkvœðe, þat erboritvére allvíða.

5. Nú tökum vér þar lil máls , er Guðmundr var féddr

at Grjótá, sem fyrr var sagt, þat var allt á einum misserum

ok fall ínga konúngs, ok þat er brcndr var bérinn Sturlu í

Hvamme. (>á var Rjörn biskup at Uólum, cn Kléngr biskup at

Skálaholtc, vígðr Eysleinn erkibiskup einum vetre áðr; þá var

liðit frá híngatburö Krists þúsund vetra ok C. ok L. ok iiij^

i) gaflake, b. v. B, 2) x, S, a) [ v. í S.

1) [ b. V. V. í A*

ft) þannig Á eptir HúngrvÖku tímatali, sem hér er eignai6 Becla presti.

B hefir: lx ok iiij ár, sem aii^sjáanlega cr ritviUa fyrir uiij
;

Sturlúnga,

i skinnhókinui gömlu A. M. 122 foUo , hefir og l iiij ; 395 hefir mclxi.

Hér er þess ab gœta, a^ prestssaga Grufemunclar cr rituí) skömmu eptir

1200, samtíba hinum biskupasögunum , og síban sett inn í Sturh'mgu, sjá

kap. 28, og Vi^bæti kap. 5 ; hafa ])ví allar hinar elztu biskupasögur , sem

allar eru rita^ar mn 1200 til 1220, ásamt latimibrotunum, Húngrvöku tíma-
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vetFj at tale Bedaprests. [Annat sumar eptir^ fórBjörn biskup

norðr til fverár, at vígja til ábóta Björn bróöur sinn , ok í

þeirre ierö biskupaðe hann Guðnnmd Arason á MöðruvöUum,

ok var þat um várit eptir páska. í>at sumar étlaðe Björn bisk-

up at ríða til þíngs , en í þíngíorinne lók hann sótt, svá al

hann mátte eige komast til þíngsins ; hann stefnir þá at sér

frendum sínum ok vinum, ok skipar þeim lutum, er honum

þótte mest nauðsyn þurfa, svá at þat fannst á, er síöan kom
fram, sem hann visse at hann skylde við bana sínum búast.

Ilann gefr C. hundraða af staönum til Múnka-þvcrár, ok sýnde

hann þar ij hhite í því, at hann þóttist verit hafa [of óveitulP

af staðarljánum , en hilt annat, at hann trúöe þat mesta styrk-

íng kristninnar at efla múnklífe. l>ann fjárhhit handsalaðe hann

til hoimtuBrande [preste Sémundarsyne**, at þeim biskupe, er

néstr vére eptir hann, en þat varð svá forsjálegt, at hann handsal-

aðeþeim, er sjálfr hlaut at gjalda, ok biskup varð eptir hann.

En síðan ferr hann heim til Hóla ok hggr allt sumarit, ok

andaðist um haustið inn nésta dag fire Kolnis meyja messo*.

þetta vár bauð i>orgeirr Ihillason heini tii fóstrs Guðmunde

Arasyne
,

[ok var sá annarr vetr aldrs hans^ er Björn biskup

andaðist**. Á þessu missere féll Hákon konúngr herðibreiðr

við Sekk, en hófst Magnús konúngr. þau missere andaðist

Ásgrímr ábóte , ok þorvaldr inn auðge , ok þau missere börð-

ust þeir at réttinum'' suðr i Flóa, ok þá [var] vígör Hróe" bisk-

up til Féreyja. Hin þriðju missere kom út Are þorgeirsson,

tal. Merldlcgt er, at) Sverrissaga, sem Karl ábóti vit'áh'i \\m sama leyti,

hcfir sama tímatul (Sverr. s. í Formn. s, vin. B. kap. 182. athgr. 8).

i) [ Á sama ári (llGl) var kosinn sœmilegr ma^r tll ábóta yiir lívcrár-

klanstr síra Björn Gilsson, bróibir Jijarnar biskups at Hólmn, þvi at Nicho-

laiis ábóti hafbi andazt einum vetri fyrr en Gu^mundr Arason var fætUlr.

Leitb jþessi vctr svo, ixt Gubmimcir var hjá mót)ur slnni. A nœsta ári um
vorit eptir páska, 395.

a) t offastr vih fátœka menn, B, 3) [ frœnda sinum, B,

4) á xvj. ári síns biskupsdóms, var eptir hann kosinn Brandr prestr

Sœmundarson til biskups at bcztu manna ré^i ; fór hann utan nœsta sumar

eptir, b. V. 395.

s) [ var hann þá vetrgamaU, 395.

c) Bjiirn biskup anda^ist 20. Okt. 1162, en Gubmundr var fœddr 2.

Okt. Á l)essu sést, a^ hann er fæddr 1161, en ekki IIGO,

r) réttum, B. s) þannig B; Hallr, A,
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ok þat sumar var lögrettu bardage, sem fyrr var sagt'
;
þann

vetr vóru þeir báðir beima með |>orgeire undir^ Hvassafelle,

þeir þorvarðr ok Are. ÍJat sumar var kosinn lil biskups Brandr

Sémundarson ok fór utan lil vígslu.

•Ulin fjórðu missere íjölmennto þeir mjök til þíngs |>or-

geirr ok synir bans ; baíöe Are marga Austmenn með sér, nér

XXX manna, í flokke sínum, ok var þat sumar kallat skjalda-

sumar, af því at þá méltu þeir forgeirr eptir áverkum I>or- ^

\arðs við VazQrðinga, ok fylgðe bann því mále svá fast, at

sá varþ sekr er á vann, en Vazíirðíngar, Páll ok Snorre, seldo

sjálfdénie á ofan þorvarðe. En I>orkeII Flosason , er sekr var

gjörr um áverka, férðe þorvaröe böfut sitt skírdags aptan ok

lagðe á borðit flre bann , en bann gaf bonum böfut sill, ok

bað bann fara í friðe, bvert er bann vilde, ok gafbonum best

eptir páskavikona, ok kvað hann þess njóta, er hann kom á

þeim tíðum, ok lét bann óbrakligan í brot fara.

Frá tíðendum.

6. Hin V. missere fór Are utan á fund Erlíngs jarls, ok

Ingimundr bróðir bans; þat sumar kom Brandr biskup nt. l>au

missere urðo landskjálptar í Grímsnese ok fórust í xviij menn,

ok þá varð Kárshríð-* Gregorius messo. En séttu missere féll

Are þorgeirsson, þá kom bióð Krists í Niðarós, ok þann vetr

andaðist Jón Sigmundarson inn fyrre, en Hreinn ábóte var vígör.

Á binu viij. áre kömo tíðende út bíngat um fall Ara; en íire

því at feárlutr sá, er átt bafðe Are, bar uadan Guömunde syne

bans
, þá þótte fréndum bans þat ráðligast íire bouum at seá

til langéiigra þurfta, at setea bann til békr, ok tekr íngemundr

föðurbróðir bans við bonum, at kenna honum ok lostra bann,

[ok tekr iiann þat fyrst í föðurbétr, at bann var barðr til békr''*

hann var ólatr mjök, ok þótte þat þegar auösétt, at lionum

munde í kyn kippa um athöfn hans ok ódéllcika
,
því at hann

vilde ráða at sínum luta, ef bann métte, við livern er hann

átte , en ílre þat var fóstre hans barðr við hann ok réð bon-

um mjök. Sá vetr var kaliaðr kyneavetr, af því at þá urðo

i) ok ávcrki vi^ ^orvav^, b. v. B, 2) her byrjar aptr 399.

a) þorgeirr rnéUc epUr áverhann þorvardSf Á (lU).

4) Kallshríib, 7Í. 0) [ vantar í 1).
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margir undarligir lutir, [ni vóru sénar sóíir tvérsenn; þá vóro

sénir álfar eðr aðrir kynea menn ríða margir saman í flokke

í Skagaflrðe, ok sá [Án Bjarnarson'; en þat var til tíþenda í

Ilegranese , al þar Ijóp gyltr ein or húse eino ok braut npp

iuirðina, ok Iiijóp at rekkjo einne, er kona lá í, ok meðbarne;

gyltrin greip barnit ok beit lil bana , ok hljóp út síþan , cn

barnit lá eptir dautt, en gylta Ijóp í hús silt.

-Önnur missere eplir [tekr forgeirr þat ráð^ at Hvassafelle,

[at hann* reðst til múnklífis til þverár^, en I^orvarðr tekr þau
r

missere við búinu cptir ok Ingimundr bróöir hans, l>au mis-

sere brann kirkjan í Laufáse. En þá [var Guðmundr] viij vetra

gamall. I>á fóro þeir Ingimundr ok Guðmundr fóstre hans

norör á IJáls til Brands Tjörvasonar, ok vóru með honum ávist

þau missere; en þá fór l>orvarðr þau missere til Ljósavats*^ ok
r

var Guðmundr þá ix' vetra; þá átte Ingimundr bú við Brand

mág sinn. En á því áre vá l>orvarðr Ilösköild llérason** [ok þá

uröu víg þeirra Karls Koðranssonar^ , ok þá var Karl vígðr til

ábóta at l>íngeyrum. Nú er Guðmundr xV" vetra; þá fór íngi-

mundr fóstre hans at búa á Vöglum , en þá fór forvarðr á

Háls at búa; en er þeir bréðr [bjöggu svá í stoðrenne**, þá

áttust þeir Ögmundr þorvarþsson barnleika saman ok Guðinundr,

ok mart annat úngmenne með þeim ; en til eins atferlis kom
ávallt um leika þeirra, at nést iokum, hvat sem til var tekit, at

Guðmunde var gjör mítra ok bagall ok messoföt, kirkja ok altere,

ok skylde hann vera biskup þeirra ávallí í leikum þeirra, en

Ogmunde var gjör eyx ok skjöldr ok vápn, ok skylde hann vera

hermaðr. Nú þótte mönnum þat vera firespá mikil, þat sem

síðarr kom fram um hvárn þcirra, sem Otlat var síþan. þau

missere fórust nér áíta tigir manna í snéskriðum, ok var hann

af því kallaðr býsnavetr.

fngimundr prestr kvángaðist.

7. þau missere féll hinn heilage Thomas erchibiskup á

i) [ Ari Bölvarsson, B. 2) Frá tiþendunif A (12).

a) [ selr Jjorgcirr laud, J?. 4) [ ok, B.

*) ok lyónaibi ])ar guí)i me^an hann litti, h. v. 395.

fl) biinat)i, b. v. JU. r') viij, 395 j um timatali^ sbr. ísl.Ann.

•) þann. B, 204; Brandsson, 0) [ b. v. 10) þann. B ; ix, Á*

11) [ bjoggust svá uœr, J?.
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Englande, ok þá andaöist forgeirr IJailason' oIí Ingimundr

prestr Einarsson; þat sumar börðust þeir Einarr Helgason ok

[þeir Gunnarr ok- Viimundr Snorra[synir Káifssonar-'' í Saurbé,

ok féilo þar viij menn af liðe Yilmmidar, en Einarr varð sárr

ok borinn á skjöldum í bröt, [ok] enn nokkorir menn aðrir; en

um várit eptir, þá fóro þeir Ingimundr búe síno á MöðrovöUo,
r

ok leigðe land X. hundroþum. |>au missere kvángaðist Ingi-

mundr, ok gekk at eiga Sigríðe Tumadöttur, ok þat baust

börðust þeir SturJa þórþarson ok Einarr J>orgilsson á Sélíngs-

dalsbeiðe, um þat er Einarr bafðe réntan íngjaíd Snorrason,

mág Sturio, ok rekit-* á brot fé bans öli, cn Sturla sótte eptir,

þar fell íngjaldr ok ij menn aðrir af Einare, Olafr Klukkoson

ok Árne Bassason, en Einarr fékk sáv á síðu ok varþ úvígr;

þar urðo margir menn sárir aðrir. En þá [er Guþmundr var-'

xij velra gamall, þá brá íngimundr búe síno ok réöst vestr í

Ás í Skagaíjörð til Tuma mágs síns með Sigríðe konu sína,

því.at þeirra samfararurðo okke at ynde, en þá fór Guðmundr

á Uáls til |>orvarðs föþurbróður síns. J>at vár andaðist Björn

bekkan ok Grundar-Ketiíl , en um baustið þá fór íngimundr á

brott orÁse, því at þau Sigríðr kómu ekke ásamt með sér, ok

buðu margir menn göfgir benne heim, en bann fór á Grenj-

aþarstaöe til llalls llafnssonar, þá réz þangat Guðmvmdr

frénde bans um langaföstu um várit. Sá var kallaðr inn góðe

vetr. I>á brann*^ bérinn í Björgyn
; þá var hin heilaga Sunnefa

férð í Björgin or eyjunne Seljo áðr um várit, ok stöðvaðe

þat eldsganginn, er skrín hennar var í móte borit. Annat vár

áðr var veginn Einarr þorgeirsson'^ , ok þá var brendr bérinn

Helga Skaptasonar í Saurbé á Kjalarnese, ok tók þá lögsögn

Styrkárr Oddason. [Upp frá vetre þessom þá vóru** þeir íngi-

mundr ok Guðmundr [fóstre hans iiij vetr'-* á Grenjaþarstöðum;

þá tók Guðmundr vígslur af Brande biskupe, er hann var xij

vetra gamall
,
krúnovígslo , ok unz hann var akolitus , en sub-

djákns vígslo þáerhann var xiij velra**\ en messodjákns vígslo

i) mvikr, fö^iirfaÍJiv Gn'femwnílar Arasonar; var hann nú ix. vetra, b.

V. 395. 2) [ Skógúngar, VUmiindr, Zf. s) [ -son Karlssonar, Zí.

4) þann. B; tekit, Á. b) þann. lei^r. eptir [ var Guíímxindr, Á,

tí) iim vetrinn, b, v. B. 7) Grímsson, 204, SU

ö) [ sem, B, ft) t vóni, B.

\o) á þessum misserum var blezaíir f)orlákr ábóti kosinn ííl biskups í
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þá er hann var xiiij vetra. [En liin fyrsto missere er þeir vóro

þar* var þat til tíöenda, al þá var veginn íngimnndr Jónsson,

bróðir Karls ábóta, ok þau missere íor i^ill J>órðarson^ or

VazQrðe, ok' Sveinn Stnrloson með lionum, til llelgat'ells með
fjölmenne, [at rena'* llallgerðe Rúnólfsdóttur, ok Yalgerðe dóttur

bennar, en önnur missere eptir var veginn IJelge Skaptason á

alþínge, fire þat er hann hafðe hrennt skip firePále austmanne

er síþan var kailaðr lirennu-ráll; en eptir vígit-* mélte þorvarör

þorgeirsson , ok fekk sjáli'déme af Austmönnum, því at hann

munde [ella láta drepa þá'^, ok felvk hann af því virðíng mikla

;

ok þau missere andaöist Snorre Kálfsson á Mel ; cn in þriöju

missere andaðist Klengr hiskup, ok þá féli Eysteinn konúngr

á Re ok Nicholas Siguröarson, ok þau missere vóru skérur

þeirra Arnórs Kolbeinssonar ok Sveins Sturlosonar. Svcinu

hafðe riþit at finna konu þá er Arnórr meinaðe, ok reið Arnórr

eptir honum við vij. mann, ok harðist við hann iMaríumessodag

enn síðarra heá Svínavatne, en þcir Sveinn vóru ij fire, ok var

föronautr Sveins tekinn ok haldinn, en Sveinn Ijóp at Arnóre

ok hjó á hönd honum, svá at hann varð þegar úvígr*^; en þá

sóttu hann eptir vj., ok þóttust ganga af honum dauöum, en

Sveinn varþ heill sárafarsins þcssa, en Arnórr lifðe við ör-

kymle*^ jafnan síþan; en af þessum atburð má skilea, atKoIbeine

Tumasyne var éttgengt, at stilla eige [ákefð sína eðr eðe*^ fire

hátíþar sakir Mario drottníngar^. þá hófst Sverrir konúngr ok

fékk sigr í þrándheime, í Skriksvík ok á Jamtalande, ok við

Gaularás.

Frá tale Austmanna.

8. [I>á er Guðmundr var xvij vetra^*^, var Thorlakr inn

hölge vígðr til biskups [ok kom út. - Orrosta við Gaularás ok

Yíð Hirtubrú. Lögretta í Uaukadal. I>á hófust Deildartúngumál.

Skúlaholt aL bæn Klœngs biskups ok aUra beztu manna rábi
,

því at fyr-

nefndr Klœngr gjörí)ist mjök vanfœrr, sakir eUi ok krankdóms, b. v. 395.

i) [ Et nœsta var eptir, B. a) þann. B; X>órarinsson, Á.

«) [ ok fluttu brot met) sór, /?. 4) vígi i)ví, B, t) drepa þá láta, .4.

«0 orvigr, B. 7) ÖrkymUs, JB. e) [ œ^i sína e^r rei^i, //.

*) þetta lítr til Yit)inesbardaga, sem stó^ 9. September.

10) [ Enu iiij. miíiserc, B (optast enu fyrir en í plur. neutr.).
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Andláí Kristíniir drotníngar*. J>á tók Sverrir líonúngsnafn. [Ew

þá er Guðmundr var xvij vetra gamall^
, þá röðst íngimundr

prestr á brot af Greneaðarstöðum, ok fór íngimundr til Staðar

í Kaldakinn at búa við fórarinn skinnfaxa^, ok bjó hann þar

ij vetrj en Guðmundr fór í Saurbé iun í Eyjafjörð til Ólafs

|>orsteinssonar , ok var hann þar ij Tetr, [en ingimundr fóstre

hans \ar at Stað; en þá inn fyrra vetrinn fékk Guðmundr

karlhufðe vitron af guðe ok Agnete meyjo^. þann vetr sat

fyrstan at stóle hinn Iieilage Thorlakr biskup, ok þá féll Erlíngr

[jarl, ok Hlöðver Frakkakonúngr^ ; ok var í lög iek'ú^ um sumarit

[eptir af vitron Guðmundar, er fire hann bar^ , Ambrosius-

messa ok Cecilíomessa ok Agnesarmessa, en af teknir ij dagar

í hvítadögum. l>au missere andaðist riaUbera Einarsdóltir;

þá var ok gipt Guðný þorgeirsdóttir þorgeire biskupssyne", ok

var boð þat á llálse, ok vóro þar v. c. boðsmanna. l>au mis-

sere var bardage á íluvölium með þeim Sverre ok Magnúse.

[J)á féll fjall í Sogne^. En um várit, er Guömundr var Xix

vetra, þá bregðr Íngimundr búino , ok varðe fjárlut sínum til

vöro ok étlar til ulanferöar, ok Guðmundr fóstre hans með

honum. þeir réðust lil skips at Gásum með HaUsteine kúlobak,

ok létu út enn nésta dag fire Michalsmesso
;

þat var drottins-

dag'", ok leidde þat veðr þá norðr fire Gnúpa til Melrakkasléttu,

ok þá kom andviöre ok Jeggja þeir í rétt, ok velkir þá svá

lenge, ok rekr þá vestr at Hornströndum. |En þváttaptaninn^ S
er þeir vóru yfir náttverðe

, þá sprettir sá maör tjaldskörum,

er Ásmundr hét, hann var Austmaðr, ok verðr þetta atmunne:

[^jivis, þvis*'^l af tjöldin! upp menn, hart ok títtl boðar ero

allt fire, [hrinde borðunum! hirðe eige um matinn''M" — J>á

spretta menn upp allir ok kasta af sér tjöldunum. þá kaUaðe

Hávarðr stýre[maðrj, hvar skipprestr vére. .^Skamt er hans

at leita," kvaff Íngimundr, Jwai vili þér honum?". — ,,Vér

i) [ V. í B, 2) [ V. í B. b) þann. B; sc'para (skinnfaraP),

skrifara, 394. 4) [ v. í B, ö) [ um vorit eptiv, B*

q) af bá^um bislíupiim meí) samþykki vitrustu manna hvárstveggja bisk-

upsdœmis, b. v. 395. r) [ v. í B.

c) J)ann. B; Bersasyni, Á. s) [ v. i B,

10) árií) 1180 var Mikaelsmessa á mánudag.

11) [ Eiun aptan, J?. 12) [hiss! Yiu, B. 13) [ v. i B.
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viljom ganga til skripta." Hann segir: ^^ekke er nú betra til

skriptar at ganga en í hausl, er ek hefe beðit yðr til hvern

ílrottins diig fn'e guðs sakir, ok vildu þér ekke því hlýða; nú

varþar eige þótt guð skripte yðr, því at ekke er mér sér nérr

en yðr; verit nú In'auslir ok úhréddir". þeir svöroðo : ^^þá

mantu, prestr, vilea beina* nieð oss suðrgöngu, cðr öðrum

stórheitum, því at nú man ekke annat stoða". llann svarar:

uVíst eige; ek man heita, ef ek skal ráða hverjo heita skal,

eða elligar man ek mále taka fire alla íslenzka menn þá er á

skipe ero, at alls enge skal í heitum vera meö yðr at míno

ráðe, þvíat ek vil eige [yðra forseá fire mér, heldr^ en þér hafit

hlíta vileat minne l'orseá í haust". |>eir spurðo: ^jiverjo viltu

heita láta, prustr?" — llannsvarar: ^^ek vil heita láta á allsvald-

anda guö ok hinn heilaga kross, ok séla sancta Maria^ ok alla

heilaga menn, at gefa it líunda hvert hundraö af öllo því er á land

kemr til kirkna ok fátékum mönnum, eplir ráöe [biskups-*" — ^J^á

skaltu ráöa, prestr, því at eige megum vér missa þinnar for-

seá".
I>á ferr handfestr um allt skipit þeirra á millum at þesso

heite; þá ero þeir komnir at boöunum mjök svá allt, ok er

þá þréta mikil með þeim hvat til ráöa skal taka, ok vill sitt

hverr; sumir vilea láta segl upp vinda, ok er til þess laupit.

þá rédde Hávarðr stýremaör um við Jngimund prest, ef hann

kynne nafn guös it hésta. Hann segir : .^kann ek nokkurt

nafn guðs, ok trúe ek því er segir Páll postule, at eige sé

annat nafn guðs héra en Jesús nafn eða helgara , en hitt

veit ek eige, hvert þú kallar hést". Ilann svarar: ^^ekke kalla

ek svá, okþikke mér slíkt ckke prestar, er eige kunna it hésta

nafn guös". l^á kallar hann á Hallstein stýremann ok spyrr:

ukantu nafnit"? — .,Veit guþ , at ek étla mik nú eige muna
þegar, ok er þat þó allilla, ok man l>órör kráka muna". |)á

[spurði Hávarðr fórð-^: ,,kantu nafnit"? — fórör segir: .^því

er verr félage! at mér er or minne munat^ , en því er betr,

at ek veit þann mann er kunna man, þar er J>orbjörn humle". —
i,Já, já! vel, vel, [I>orbjurn humla**, nefn þú þá, ef þú kant".

Ilann segir: ,^guö veit, at ek vilda gjarna kunna, en ek étla

1) lieita, B. 2) [ framí'er'í) ciga umUr ytivarri forsjó, B,

») [ bislciipa ])eirra sem ráiba skulu, B.

i)
[ þann. Bj s. J>órí), A, a) l)aim. Á og /i. [ b. v. B.

I. B. 28
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inik aidri heyrt liafa þat naln, en elí nian vísa til þess manns.

er ek élla kunna, en þar erEinarr nefja". var rétt við hann,

ok nefnir hann nafnit. En í því er þeir höföo lypt segle af |húlka

upp, varla* mannhátt^
,

þá kemr áfail mikit fire framan húlka

ok aptan, [ok dreif yfir húlkann-*; þá hélt maör á hverjo roipe.

þá þreif íngimundr hefils skapt ok viide kippa ofan, en Guð-

numdr frénde hans átte hygð í báte, ok stóð hann á mille

hátsins ok seglsins, ok skylde hann greiða seglit. En í því kemr

áfall annat svá mikit, at yfir gekk þegar skipit, ok ofan drap

flaugina ok af vígin béðe, ok utanhorðs scglit ok allt þat er

laust var á búlkanum, nema menn, ok lestist mjök skipit ok

svá bátr þeirra; þá lirindr þeim af fram hoðanum , ok fá þeir

áfall it þriþja, ok var þat minnst; þá var laupit til austrar

béðe frani ok aptr, en seglit var luidit upp. fá seá þeir land

ok réða um hvar þeir ero at komnir, Ivvóðust sumir komnir at

Málmeyjo, en** I>órarinn roste, íslenzkr maör, [kvað þá rekit

haía seint^. l>á segir Már Eyjólfsson, ok lézt kenna, at þcir

vóro komnir vestr at ílornströndum, at Skjalda-Bjarnarvík , ok

kvaðst þar hafa verit áðr um sumarit. [þá háðo þeir at hann

mundc scgja þeim lcið til hafnar, ok vildo*^ norðr firc til

{>aralátrsíjarðar, því' at þar var örogg höfn^; var þá leitað,

hvat til skaða haföe orðit, ok kemr Ingimundr at Guðmunde

fóstra sínum; en áfallit hafðe drepit hann inn í bátinn, eu

fótriun hégre hék^ út af borðino, ok var hann fastr í seghnu.

íngimundr spur, hví hann stéöe eige upp, en hann kvað svá

þúngt á sér, at hann mátte [eige upp slanda^. I>á var lypt*^

af honum* ok mátte hann eige at heldr upp standa. l>á rcdde

líigimundr um, [hví liann stéðe eige upp*-, cn hann segir,

kvað sér þúngt um l'ótinn, at liann mátte |sik eige hréra*'"*.

,^Man eige brotinn?" kvað íngimundr. Hann sagði: ^Jcige]

veit ek, ekke kcnne ek tii." l>á var athugat, ok var hrotenn

i) [ bi'inka svá at varla var, B. 2) undir rá, b. v. B.

») [ svá at föU um þvert Kkipit, 1Í. 4) J)á svarar^ B.

5) [ seinna hefir oss Jjá relíit, en 'ek niynda œtla, Ð,

0) [ ])á ba^ hann, at l^eir skyldu beita, B. t) sagbi, B,

b) en l)eir bá()u hann segja þeim \eit þagat, b. v. B.

9) [ horgast c^a upp komast, B. 10) rutt, B.

11) seglinu, b. v. B, 12) [ hvat honum væri, B.

18) [ hvergi horga, B,
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fótrinn á borðe bátsins, svá smátt, sem skeleaniole, ok horfðu

þangat tér er liéll skylde
; þá iögðo þeir [hann] í bátinn ok

l^jöggu um hann
; þá saknaðe íngimundri bókakistu sinnar,

ok var hon drepin* fire borð; þá þótte hoiium hart um höggv-

ast, því at [þá var farit^ ynöe hans er békurnar vóro farnar'%

en maðrenn sá meiddr, er hann unne niest; þá þakkaöe hann

þat aUt guðe, ok þótte mjök slíjótt rézt hafa draum þann , er

hann hafðe dreymt áðr um nóttena: at hann þóttist koma til

Eysleins erkibiskups , ok þótle honum hann fagna sér vel,

^,en þó þiidce mer ekke lljótlikt um feröina þína, ok segir mér

eige létt hugr um," segir hann. En Guðniundr fóstre hans

réð dreyminn, ok sagðe, at þar munde koma erkibýsn yfir þá.

En nm daginn áðr þeir siglöe í boðann
, þá tekr til orða

Magnús Amundason ok spurðe, hvar þeir boðar vére, [er þúfo-

boöar heita, en þeir-* segja þá vera íire Strönduni-'*. ,^Svá

hefir mik dreymt til", segir Magnús*^, ,,at þaðra nér munde vér

koma". En síþan er þeir liöföo þetta talat, þá urðo þelr varir

viö boöana. Nú hefr þá norör fire Reykjarfein, en þá gengr

eige lengra, ok fclla þeir þá seght ok kasta akkerum, ok [brífa

þan viö" um siþir, ok Hggja þeir þar um nóttina, en at morne

llyteast menn til iands með viðum, ok höggva tré sitt ok streng

[á boröe^, en skipit rekr upp. l>á var rétt um, hversu fara

skylde með Guðmund. J>á tekr til oröa sá maðr er Berse

hét, ok var kallaðr valbrá^*', því at kinn hans önnur var kolblá,

hann mélte: ^fivG hví mundu vér fara meö fótbrotenn mann,

þar er vér megum eige seálfum oss bjarga, ok skjótum^ ^ hon-

um fire borð." En l>órarinn roste scgir: ^^mélþu allra manna

arniastri ok skylde þér fire borð skjóta, ef vei vére, en hér

muno vér leita annars ráðs," ok hleypr þegar fire borþ ok

Einarr neíja'^, [en þá var skipit rekit upp, svá*=* at þeir stóðo

grunn á landborða, ok léto Guðmuud síga ofan fire borðit í

vaðmále, en þeir þórarinn ok Einarr taka viö honum, ok liélt

i) lostin, B, 2) [
þar var, li, ») v. í

4) þann. Zí; frá [ cn ])cir kvótJo þá heita þúfobo(ía ok, Á,

») ebíx hví fréttir at þeim, h. v. 395. e) t^ann. B \ Ingimundv, Á.

7) Reykjafjör'b, B. 0) [ hrifr vi^ línu akkere eitt, B.

9) [ fyrir hovh, B. 10) þann. leihr.
;

valbrá'&, Zf, 204, 395,

íj) slijóti, B. lí) næpa, B hör á þessum stat).

1») [ var þa svá skipinu ekit upp, B,

28-
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um sitt lér hvárr þeimi, en hann héit sinne hende um liáls

hvúrum þeirra. gengo sumir eplir at hlífa viö áfulhim,

ok burgust^ þeir svá til lands, at þá dró lU at útsogum, en á

skreið, þá er [brimit hralt at-, ok kómust á land með hann;

þá hallar skipino frá lande, ok skohu' til hafs alit or skipinu,

en skipit brýtr í spán , en h'tiö kemr á iand af feariut. l>á

bjó þar íire maðr sá er Snorre het, og var Arngeirsson-*, Iiann

var léknir góðr; hann tekr viö Guömunde, ok férir hann heim

til sín, ok gerir viö haun [sem hann] kunnc bezt, en hann var

þó félítiil ok góöviljaðr. Margir kómu þangat or néstum bygð-
r

um, ok vildo duga þeim ok fé þeirra. l>á heitr Ingimundr

prestr, at bókakista hans skylde á land koma ok békr; eu V*

nóttum síþarr spuröist , at kisian var á land koniin at Dröng-

um heil, ok þar í ailt þat er ván var, ok hélt hespa ein , en

tvér vóru af brotnar; cn allar kistur aðrar, þér er á land vóru

komnar, þá vóru brotnar, ok alit or þat er í hafðe verit. l>á

ferr íngimundr þangat at þurka békr sínar, ok var þar alU til

Marteinsmesso
; þá fór hann aptr norðr at finna fóstra sinn,

ok vita [hvat títt vére um fót hans'^, ok var þá íotr hans festr.

Eptir þat rcðst Ingimundr norðan, til nreiðabólstaöar*' í Stein-

grímsnrðc, þar bjó þá Jón Brandsson, hann átte þá Steinunne

Sturlodóttur ok"^ Ingibjargar þorgeirsdóttur
,

systurdóttur Ingi-

mundar, ok taka þau við íngimunde báðum höndum , ok er

hann þar um vetrinn ; ok er tvér" vikur vóru til páska, þá

kom Guðmundr norðan við þat er úte stóðo leggjabrotin , ok

gekk hann við þat noröan, ok kom á Breiðabóistað at^ m ])as-

sione domini, ok varö Ingimundr fóstre bans honum feginn.

þar er hann unz líör paschaviltuna , en þá mátte eige vera

lengr svá gert um fót hans, því at úte stóð beinit, ok varþ

því eige á brot komit, ok eige yfir grétt; þá fór hann suðr á

lleykjahóia á lleykjanes til Mciga Skeijúngssonar prests; Iiann

var ágétr maör ok hinn mesle iéknir; hann átte l>orgerðe

dóttur IJalldórs slakka' l>óroddssonar ok dóttur Guðrúnar

l>orgiIsdótlur Oddasonar. Helge tekr við honum, ok er [hann]

i) syndu, fí. a) [ aísogin voru, It, ») Arngrímsson, 395.

4) fán), B. 5) [ hversu honuin færi at í fœtinum, S.

6) þann. £ ; Stat^ar, Á. 7) dóttir, b. v. Á, JS, 204.

íijí -f. ft) Jjann. Á, B, sbr. bls. 154". lu) skakkaíuts, B.
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þar til lckníngar uiiz líðrfardaga; en brátt er hann kom þangat

bakuðe Ueige lolinn mjök, ok toguðu ij karlar beinit með töng

áðr brot genge, en þá gröddo bann eptir, ok varþ liann beill

nðr farduguni; en eptir fardaga ferr bann norðr á Breiðaból-

stað. Sá vetr var kallaðr sóttarvetr, er bann var á Strunduni;

þá önduðust niargir menn þeir er mikill skaðe var at: Hjörn

ábóle at þverá, ok Styrkárr lögsögumaðr, ok Oddr prestr

Gizurarson, ok Arnórr Kolbeinsson. l>á tók Gizurr Ilallsson

lögsögo. [Orrosla viö Noröncs, þar fell Gutbonnr sindre.

Kirkjubrune at Ilelgafelle'. þá vóro Deildarlúngumál. Nú er

Guðmundr xx. [vetra].

Frá Guðmunde Arasyne.

9. Um sumarit eptir þá ferr Jón Brandsson til gildis norðr

til þíngeyra, ok ferr Guðmundr Arason með bonum
,

því at

Ingimundr fóstre hans vilde, at hann fére á lláls til þorvarðs,

ok varbannþarum vetrinn. En um várit, þá fýstist hann vestr

aptr til fóstra síns, ok ferr hann norþan til alþíngis með J>or-

varðe. fat sumar var kallat grasleysis suniar. þá um vetrinn

áðr andaðist Valdemarr konúngr í Danmerk, sonr Knúts kon-

úngs, ok þann votr uröo Iandsl;jálptar, ok týndust xj. menn af

því. [Sion haíit. Alexander papa andaðist. t>á féll Koir Isaks-

son ok Viðkuunr Ericndsson'^ þá hafðe Guðmundr vetr ok

XX, er bann fór til þíngs; en af þínge um sumarit fylgir liann

Jóne Brandssync vestr í Steingrímsfjörð til Slaþar.

•''þat sumar fór hinn heilage þorhikr biskup fyrsta sinne

um Vestfjöröu; en er hann kemr í Steingrímsfjörð
,

þá heíir

hann gistíngarstuð í Kálíanese, því at þá var [ú]vígð þar kirkja

ok nýger; þar kemr mart gott mannval: þar var Ögmundr ábóte,

|ok Ormr prestr Eyjólfssou'*, er fylgðe biskupe, ok þar var^

I>orsteinn Tumason, cr síþan var ábóte
,

[ok þar var þorrmnr

þorgeirsson^, ok þar var Brandr Bergðórsson ok Jón son bans

;

þar var ok Ingimundr prestr þorgcirsson ok Guðmundr fóstre

bans, ok þótte honuni skemtiligra at eiga tal við klerka bisk-

tips, heldr en at vera at tíöum eða kirkjuvígslu. l>á gengr

Ingimundr prcslr eptir Guðmunde fóstra sínum, ok mélte við

[ V. i B. a) [ V. í B. ») Spá Inghnundary á (16).

4) leíhr.) Kilií's.son, Á. L v. í B. o) [ v. í «.
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hann : Jarbix til tíða ok kirkjuvígslu, ok hygg at vandh'ga, því at

eige veit hverr til þarí' at taka, cn ek hygg sá er nema þarl',

[at hann mune eige at betra manne nema^ ok skynsamara,

en þeim sem nú skal þetta embette fremea her". J^etta var

tvefaldr spáleikr, því at hvártveggja kom fram síþan þat er í

hans orðum bjó : at Thorlákr biskup var sannheilagr maðr, en

Guðmundr þurftc þessa þjónosto at fremja. En um haustið

eptir fór ínginumdr til skips í Hvítá, at kaupa varníng til sölu

ok ágeröar^
,

því at hann bjóst jafnan til utanferðar, sem

síþan kom fram, þegar hann þóttist fere á hafa, ok skildust

þeir frendr í Dölum, ok fékk Sturla föroneyte Guðmunde norðr

á Háls, því at íngimundr scnde !)ann þangat, en Guðmundr

unöe þar þá eige lengr en hálfan mánoð, ok ferr þá þegar

vestr aptr, unz hann kom á líreiðabólstað, ok er liann þar um
vetrinn.

Guðmundr sékir Toll-Odd=* til sektar.

10. f>enna vetr var veginn Guðmundr Knattarson** at

Kleifum í Gilsíirðe, hann var aldavinr Jóns }3randssonar , ok

fér hann til at méla eptir vígif^ Guðmund Arason, ok sékir

hann þann mann til scktar fullrar, cr Oddr hét, ok varkalhiðr

ToU-Oddr. En [er] hann var sekr orðinn, þá tekr við honum Jón

Húnraðarson. Guðmundr ferr af þínge vestr í Saurbé at hcyja

féránsdóm á Staðarhóle eptir Odd, ok þaðan fór hann áBreiða-

bólstaö at fmna Inginiund fóstra sinn, ok er þar at kynnisvist,

en þegar eptir þatétlar hann norðr á fund vina sinna ok frénda

til Slíagafjarðar. Hann ferr þá, unz hann kemr í Uvamm at hitta

Sturlu mág sinn, ok vilde vita, ef hann vili veila honum þat

fulltíng, at leita at skógarmanne hans. En þá var þat tíðenda þar,

at Sturla lá þá í banasótt, ok hfðe ij einar nétr þaöan frá, er

hann kom þangat, ok bíör hann þar, unz hann dó, ok var

greptr. í>á var farit þat traust, er þar var áðr ván, en kapp

hans var eige farit. Nú hugsar hann um , hvert hann skylde

sér trausts leita, til þess at þat genge fram, er hann vilde,

ok eige yrðe at svívirþíng, þat er hann hafðe nianninn sóttan,

i) [ mun eigi færi á gcfa at nenia at betra manni^ B,

a) ávaxtar, B. i) þann. Á', By 204, 395 og Sí. nefna Iiann KoUodd.

4) Bjarnarson, Ji, 204, 395, 220. s) víginu, B,
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ok Imnu legðe eige þú ábyrgð á sik, at hann firefére vígslum

smnni ok kennemannsskap
;

(ok snýr Iionum l)ví í skap', at

heita á guö almáttkan til fulilíngs sérj ok heilr því, at gefa

guðe þat fé, er hann tekr á sekt Odds, ok leggja ekke sér

í sjóð af, ok yrðe sézt á málil, svá at honum yröe eige at

sáluháska.

^|>esse missere vóru Béjíir-Ilögna mál, þau er liann gipte

Snélaiigu dótlur sína I>órðe I5öðvarssyne með tvöröldum niein-

uni; en þann ráðahag bannaöe hinn heilage Thorlákr biskup

með svá miklo guðs trauste, at hann gekk til lögbergs með
klerka sína, ok lét vinna eiða, at sá ráðahagr var í móte guðs

lögum, ok þá nefnir hann sér vátta, ok segir í sundr ráða-

hagcnum, en forboðaöe þá alia, er þesso höföo ráðit.

^I>etta sumar týndust [v. C manna af hafskipum-*, ok var

þat af því kaliat ófara sumar. {>esse missere tók Sverrir kon-

úngr Björgín ok átte bardaga á íluvöllum^. [Andlát Ámunda
biskups. Fall Ualivarös mardráps ok enn fleire manna^. Nú
hefir Gnðmundr ij. vetr ok xx.

Guðmundr fór til hestaþíngs.

II. Eplir andkU Slurlu fór Guðmundr unz hann kom til

þíngeyra; þar var fire þorgrímr alikarl, vinr hans ok fóstbróðir;

hann biðr at Guðmundr skylde fara með honum vestr tii Vaz-

enda í Vestrhóp til. heslaþíngs, en hann svarar: ^^ek veit eige

hve vei þat man duga, því at þar munu koma þeir menn,

er mér er ij'tið um, Uddr skógarmaðr minn ok þeir er hann

haida; nú er mér þat skapraun at seá þá, en þó skal ek fara

með þér, ef þú vill, ok man guð tii géta". Nú fara þeir, ok

ero á mannamótinu. þar kemr Jón Húnraðarson með ré[n]íngja--

sveit mikla ok |gys mikinn', þar var ok ToU-Oddr enn seke;

þar kom ok fórðr ivarsson frá porkelshvále , ok menn með

honum. far kom Hjarne Hallsson ok margir Miðfirðíngar**

i) fVá [ b. V. S(. ; — eii yá gnb, er hann hafbi valit sér til tjónnstumanns,

a-ncla^i honum l)vl i brjóíít, B,

a) capitulumj A {18). s) ófctra A'Kmar, A (19).

*) [ V hat'skip, tí. b) sjá Svcrriss. kap. 72; lUivöUiim, A.

ö) [ V. i B. t) [ vóru þeir gemsmiklir, lí,

e) þann, B }
Misfir^ingar, A»
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með honum. far skilr ú Toll-Odd ok IJúnröð, syslurson Jóns,

ok laupast þoir í móte , ok liöggr llúuröðr tii Odds, ok verör

hann sárr á hendc; [þá verðr Jón óðr við, ok vill vinna á

Húnröðc frtmda sínuni'. verðr þröng mikil, ok þá höggr

IJúnröðr i annat sinn til Odds, ok verör at mishöggum son

Jóns, er Eyjólfr hét, ok fékk þar hana, ok þar vann liúnröðr-'

á húskarle l^órðar ívarssonar, er J>órðr'* hét. Mart manna

varð þar sárt. Nú skipte þar svá um, at Guðmundr fór viö þat

af mannamótinu, at guð hefnde óvinum hans svá mjök, at Jón

lét son sinn þar fire sakir Odds, en Oddr varð sárr mjök, ok

lutustþesse vandreðe öli af Odde; en guð gette svá Guðmundar,

at hann lagðe til þessa harks hvárke orð né verk. Ilann ferr

síþan norðr til Staþar til J>orgeirs hiskupssonar , ok er með

honum um vetrinn í svá góðu yfirlele, at hann sagðc þal

síðan, at honum heföe enge óskyldr maðr jafngóðr verit sem

forgeirr.

•*tlm várit eptir vóro mái tilbúin á hendr Jóne Húnraðar-

syne um áverka, af fórðe ívarssyne, ok varþ Jön sekr um
várit. En at málum veittu þeir þórðe : lirandr biskup ok í>or-

geirr son hans , ok frendr þeirra ok vinir, ok fjölnienna þeir

norðan um sumarit til féránsdóms, ok urðu mál þau lagit í

dóm Brands biskups ok l>orgeirs sonar hans. En l>orgeirr

sagðe biskupe, at hann kvað skyldu þat nema viö suttum ,
ef

eige fyigðe þar mál Guðmundar um sekt Odds ok um bjargir,

ok sýnde hann svá mikla ást við hann í þesso mále, at enge

kostr var elligar setta, ok var með því móte sézt á þat mál,

ok gerðo þeir Brandr hiskup ok J>orgeirr.

Á þessom misserom varþ þat til tíðenda, at þá féll Magnús

konúngr Erh'ngsson, ok þá andaþist I>orgn'mr Knútsson, Tume
Kolbeinsson. [Fert kanoka setr til Ilelgafells or Flatey^*. l»á

brann bér á Möðruvöllum ok á IJakka í Miðfirðc. I>á Iiafðe

Guðmundr íij vetr ok xx.

Guðmundr prestr fór at heimboðum suðr á Nes.

12. þetta sumar fór Guðmundr Arason til alþúigis ok af

þínge suðr á nes til Magnús Ámundasonar ok }>oríinns, er

i) [ Jón viUU hcfna sín á Ocldi, /Í. 2) Ii''t, .4; Jón, B,

5) ;Þóroddr, 395, 220. 4) sœzt á mal JónSy A (21). L v. í fí-
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fiíjDan var ábóte ; för hann þá at iieimboðum , oIí með Iionum

Gellir preslr HaustkuUzson, ok var hann því ekke staddr við

sáttaríiuuiinn at Ásgeirsá. En er Iiann haí'ðe verit at kynnis-

vist suðr þar, þú ferr hann norðr til Staðar til I>orgcirs, ok er

þar þau missere, ok svá Ingimundr iostre hans ; en um várit

eptir bregðr þorgeirr búe síno ok snýr til utaní'erðar; hann

réðst til skips í Eyjaíirðe
,

þat skip átte Ögmundr rafukolh',

hann var faþir Ilelga er síþan var biskup á Grénalande; þar

réðst til ferðar með honum þórálfr prestr Snorrason ok l^or-

steinn, Jjorkell Eireksson, ok mart annat íslenzkra manna. fat

sumar fcrr utan á ööro skipe Karl ábóte ok Ingimundr prestr

I>orgeirsson, ok Ögmundr I>orvarðsson, ok mart annat íslenzkra

manna. I>á álte bú at Stað sá maðr er Hesthöfðe hét, [ok

var Gunnarsson ok Guðrúnar Semundardóttur
,

systur Brands

biskups. [þenna vetr áðr andaðist Páll Sölvasou, Einarr J>or-

gilsson ok Skegge Markússon. Eórst Grðnalandsfar, ok* þesse

missere hófst Jón kuflúngr, ok þá týndist skip Einars kata^,

ok mart annat góðra manna með honum, allra heilagra messo-

dag, ok þenna vetr hljóp skriþa^* austr í Geitdal, ok fórust í

xviij menn. Nú hefir Guðmundr íiij vetr ok xx.

Guðmundr vígðr til prests.

13. [þetta vár um langaföstu* þá var Guðmundr vígðr til

prests af Brande biskupe iiij nóttum eptir Gregoriusmesso. Ingi-

mundr fóstre hans gaf honum bekr þer allar, er hann átte beztar

ok fróþastar, ok messoföt at skilnaðe þeirra, ok skilðist hann

svá viö hann, at hann var prestr ok fullkominn í lerdóuie ok góöum
siöum, ok fóro þá á brot þeir ij. menn , er hann unne mest:

Ingimundr ok í>orgeirr; en þó hugðo þeir, at eige munde verða

svá langr skilnaðrenn sem varð. [Nú -fara skip þesse bíiðe or

Eyjafirðe ok takaNoreg, ok koma at norðr, ok ero beðe í J>ránd-

heime um vetrinn^. l>orgeirr biskupsson var með erkibiskupe um

i) [ V. í B. 2) kakta, jB, sj snæskriifia, B.

43 [ l)ann. leÆrétt; þetta var um langaföatii, Á i cnda kap. 12.

ft)
[ þessi skip bæ^i kvomust til J»ran[d]lieims , B ; 395 b. v. :

var Svcrrir konúngr yfir Noregi , hafti einu ári áí)r faUit Magnús konúngr

Erlíngsson ; stúi) þá goh sætt me?)al konúngs ok Eysteins erkibiskups , sat

hann heima at stóli sínum.
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vetrinn, en fngimundr prestr hafðe bcarsetu, ok var honum

gefin Jónsstúka at Kristskirkju til söngs, en var hátíþir allar,

jól ok pascha, með erkibiskupe, ok hafðe af honum virðíng,

sem þeir er mesta höfðo.

*En um várit eptir pascha þá ferr þorgeirr út limgat til

Islauds ok félagar hans allir, en Ingimundr prestr er eptir i

Norege ok tekr kirkjo til söngs [áStaðe, Mario kirkjo^, ok var

þar ij vetr, ok var þat til marks, hvcrsu erkibiskupe reyndist

hans lérdómr, at þá ev Jón biskup enn fyrre , er Knútr var

kallaör, andaðist á Grcnalande, þá vilde Eysteinn erkibiskup

vígja Ingimund þangat tii biskups. (En í því mátte seá metnot

hans, at hann \ilde þal eige'^. l>enna vetr, er íngimundr var

ulan fyrstan, þá var Guömundr at IJofe með Grínie máge

sínum, þíngaprestr. J^enna vetr andaðist Böðvarr þórðarson

ok þorvarðr inn auðge. [Runólfr biskupsson-*, [þá var Guð-

mundr hálfþrítugr^.

Andlát þorgeirs. sonar Brands biskups.

14. Um sumarit í hafe tók sótt J>orgeirr biskupsson, ok hggr

unz þeir taka land á Eyrom, ok þá tekr at nýjo at vaxa sóttin, er

hann kemr á land. Hann andaðist ij. nótlum eptir*^ Mariu-

mcsso ena furre^. En vinir Iians ok frcndr taka þat ráð , at

féra lík hans norör til Hóia, ok spyrr Brandr biskup eige and-

lát hans fyrr en þeir koma norör til Ilóla með líkinu. J>esse

tíðende þóttu allmikii frðndum hans ok vinum, en biskupe þó

mest, því at hann var allvinsell. J>at váltaðe ok síðarr Guð-

rnundr Arason, at hann hefðe engis manns þess mist, at hon-

um þétte jafnmikit at missa, ok þat íell honum svá nér, at

náliga mátte kalla at hann skiptist í annan manu at mörgu

eðle síþan. Hann var þá vistum at Hofe þau missere. Hann

görðest þá mikiii trúmaör í bénahalde ok tíðagerð ok harð-

rétte ok örléte, at sumum mönnum þótte halda við vanstille,

ok étloðo, at hann mundc eige bera mega alit saman, harþlífe

j) Frá Ingimunde presCe, A (24).

2) [
Manukirkju á Sta^i, B (á sta^niim, 204).

s) En Ingimundr prestr vildi þat víst eigi, at taka svá mikinn vanda

á sig, B. 4) [ V. í B. 5) [ h, V. B.

s) fyrir, 204, 395. r) síí)ari, fi.
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sitt ok óynðe uí' andláte þorgeirs. Haiin tók ok til kenslu

prestlínga, ok var þat alhöí'n hans hversdagsliga tíöa a mill-

unij at kenna ok rita. Ilann var ok at kirkju mikinn hUa

náttaj bððc öndverþar nðtr ok ofanverþar, ok gekk til skripta

ávallt, er hann náðe kennimönnum; en þá er þat varþ eige

svá þjokkhga' sem hann vilde, þá tók hann þat ráð, at [hann]

reit eptir hvern misgerníng[ , svá sem hann geröe , ok sende

Brande biskupe á laun*^. Hann skoðaðe ok rannzsakaðe békr

manna þar sem hann kom, ok hende^ af hvers bókum þat er

bann iiafðe eige áðr. ÖUum mönnum þótte mikils verí um
trú hans, ok þeim öllum mest, er vitrastir vóru. Marga lute

tók hann þá upp til trú sér, er enge maðr visse áðr, at né

einn maðr hafe gert áðr hér á lande; en í annat sinn þóttust

menn mestan mun á hafa fundit, at skiptist skap hans: vetr

þann, er hann lá á fótbrotum á Ströndum, því at þá unðe hann

sér hvárkí nótt né dag, þar tii er hann hitte fóstra sínn, ok

kom þaðan af nokkut við á hverjum misserum til siðbótar

honum ok skilníngar^, at náliga þótte hann allr maðr annarr

í atferð sinne, en fyrst þótte áhorfast, er hann var úngr. f>at

fylgðe ok þesso, at mörg merke urðo at vazvígslum hans ok

yfirsöngum þá þegar, þau er mönnum þótte mikils um vert,

ok honum var til styrkíngar ok vinum hans ok fréndum, ok

þat mátte á finnast, at guðe líkaðe vel atferð hans. En alþýða

manna sýnde þat í því , hver^ efne í þólto um atferð hans,

at honum var þat kenníngar [nafn] gefit, at hann var kaliaðr

Guðmundr inn góþe. En þat varð, sem hvörvetna er vant,

at eige iagðe jafnt í þökk við alla, þótt góðo vere til varit.

Sumir þókkuðo guðe, þeir er þurfendr vóro, ok béðe höfðo

gagn af andlikt ok líkamlekt , en sumir öfundoðo þat , er

þeir vóro minne nyleamenn af meirum éttum^ , heldr en

hann var. En hitt skilðe þó myklo meira, er þeir skyldo af

sealfum sér taka í trú ok meinlétum ok ást við guð, því at þeir

sá sik hvern dag úlíka hans atferðura, því at hvert vár fór

1) jafnUga, li.

2) [ til uiinnis, svá at hann mætti því greiiiiligar játa
, þá er hann

fyndi sirin skriptaftí'biir, B.

a) skrifíií)! sér, /í. 4) [ ok J^ar kom, b. v. /i.

6) hyers, B. n) efnum, /í.
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því fram, at eytt var kaupe því öllo, er hann tók, ok gaf þat

til matar ok kleða fátékiim mönnum ok frcndum sínum, ok

vóro þat vij. úmagar, er hann fedde með þesso. Nú var héðe

þess í leitað, at honum vére úhégra, ok métte hann minna at

hafasi lil þurfiar öörum, af þeim er hann ui'undöðo^, ok skipl

var þíngunum viö hann, ok skylde hann þau hafa, er féminnst

vóro; en þá kallaðe lirandr hiskup til bóka ok messofala í

hendr honum, ok kallaðe staðinn eiga at liólum arf cptir íngi-

mund prest. En þeir fengo hvárke hnekt örléte hans né mein-

lélum, ok famist þat á, at guð var honum fulllíagjande, því

at nakkvat bar þat til ávallt, af góðra manna fulltínge ok guð-

hréddra, at hann fékk því lialdit^, sem hann hafðe upp tekit.

•^þesse missere varð mart tii tíðenda: þá var Jórsalaborg

unnin af Serkjum, svá at aUir kristnir menn, þeir er þar vóro

áðr, [þá var anuathvárt, at þelr urðo at ílýja, eör vóro drepnir

ella-*, ok allr kristinn dómr niör brotcnn. þá dró myrkr flre sól-

ena um dagínn, svá at margir meiin úvitrir ætluðo at heimslit

mundo verþa. [þá andaöist þorkell Geirason. Deild á Vöðla

þínge^. Sá var kallaðr fellevetr, ok kom grasleyse mikit eptir

um sumarit ok óáran, ok kom ekke skip til íslaads af Norege.

í>á haíöe Guðmundr Arason vj. vetr ok xx.

Guðmundr prestr ferr á Miklabé.

15. IJm várit eptir ferr Guðmundr á Miklabe at vistafare

til Auöbjarnar, ok var þar ij. vetr, ok héit hann hinum söm-

um háttum ölluni, sem hann hafðe upp tckil, ok vér höfum

áðr sagða. En hin fyrre missere**', er hann var á Miklabé,

þá andaðisl Eysteinn erkibiskup; [þá hafðe hann vígðan Jón

tii biskups, Sverris fóstra, til Grénalands. Fall Jóns kuílúngs'.

þá haföe Guðmundr vij. vetr ok xx. En hin síöarre missere,

er hann var á Miklabé, þá andaðist lleinrekr konúngr á Eng-

lande. þann vetr var Jón Grcnlendínga biskup á íslande í

Austijörðum. þá druknaöe [Ögmundr]" ábóle um várit, ok þá

andaðist KarP ábóte.

i) ÖfuncUi, B. í) valdit, B. 3) llhr segir frá iiþindumy Á (26).

4) L vóru annattvegíJrj^ drepnir c'ba ur'bu at ílýja, /i.

6) [ V. í B. ö3 B niissari (næstum œtí^). j) [ v. i U.

b) b. V. Jff. u) þann. A og SkáUi. ann.; Kári, 204, St. og

Kom'ings ann. og mun þa^ réttara. B hofir j.Ka" síbast í linu, og hefir

gleymzt aí) lykja nafni^ i næstu línu.
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Kunúngar tóka i'e íngimundar presls.

16. f»esse missere var íngimundr prestr í Norege, með

konu þeirre, er Brynliildr het, ok svá reyndist Ollum enum

vitrostum mönnum, ok liinum göfgustum mönnum , Iivar sem

hann kom , at þcss at merkri var hans atferð, sem hann var

kunnare, ok fekk hann þar gúþar viröíngar af Jóne kullúnge

ok hirömönnum i»ans. l»at har þá ok vel til, at þar var þá í

hirðvist Ögmundr I>orvarösson , ok hafðe hann mikla viröíng;

hann tekr háðum höndum við Ingimunde, föðurhróður sínum,

ok hauð lionum allt sitt fulltíng, þat sem hann mátte. En um
várit áðr þá liafðe íngimundr prestr farit vestr til Englands

kaupfcrö, ok kom vestan at haustc, ok fór þá til líjörgynear.

En er þeir koma af Englande meö mikille gezku vms ok hunangs

ok hveitis, ok margs annars, þá vilea hirömcnn konúngs upp taka

íire þeim ok rena þá. Ögmundr gengr þá íivg konúng ok segir

honum svá: ,^þat mundc satt vera, ef Inge konúngr liföe
, þá

munde hann víge láta verea hróöur I>orvarþs, ioöur míns, ef

hann kémc á vald þeirra, ok svá' IV'Jagnús konúngr, fire sakir

Ara. Nú véntum vOj* þess, lierra , at þer munut svá gera fire

þeirra [sakir ok várar'- , at láta f6 hans IVið hafa". Konúngr

segir honum: ^,vcl segir þú, Ögmundr, skal ok svá vera, at

hverr pcningr skal sá friö hafa, er haun á, ok gakk seálfr til

með frðnda þínum, ok skal hann [hér vera vel kominn með*'*

oss". En við þessc orð konúngs gekk Ogmundr til skips með
hirðmönnum, ok segir ummele konúngs. Ganga þá hirðmenn

at víntunnom stórum, erkaupmenn átto, ok spurðo hvcrir ðtte,

en íngimundr kende sér iiij. eða v, ok svá annat þat er þeir

spurðo eptir, þar til cr þágrunaðe, at hann munde eige svá auðigr

maör vera, sem hann segir, ok mclto við hann : jiú seám vÉr

prett þinn, at þú munt kenna þér þat er aðrir menn eigo, ok nenno

vör eigc at missaalls". Síþan tóko þcir tunno eina, ok hlutaðist

svá til, atþá áttc íngimundr; þeir tóko xvj. álnir kleðis, þat var

brúnat at lit, cr áttc íngimundr prestr. En þá vilde hann eige

scgea, ok vildc heldr missa, en þá skilðe á. En klcöit var gcrsime.

Eptir þat leitaðe íngimundr sér herhcrgis, ok er hann þar nú

vetrinn; ok er á leiö nokkut á vetrinn, þá herr þat við, at

i) it sama, b. v. B,

») [ guibi ventominn ok, B,

i) [ skyU ok mina, /i.
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hann kennir kleðe þau í kyrtlum hirðmanna, er hann haföe

réntr verit uni haustiö. I>eir höfðo kyrtla iu'ilflita, hálfa rauða

en hálfa brúnaöa. Ilann [bað þá' þó Uita kyrt vera ,,ok vil

ek ekke hark láta af verða'', segir hann; kvað sik eige mundo

fé skorla meðan hann lifðe.

I)ráp Bjarna[r] ok hans sveitúnga.

17. lijörn^ er maðr nefndr, ok var kallaör bríkarnef,

hann var gestahuföínge ; haun luiföe verit íh'e ránuiu viö Ingi-

mund prest, þá er hirömenninir vildu upp gefa. fat berr við

um dag einnhvern , at Ogniunde bar fire augo þá menii, cr

gengo í kyrtlonum, þeim er af kléöe íngiuiundar vóro. llann

segir frá viuum sínum , Bárðe salo ok Petre glufso ok Eind-

riöa, okmélteviö þá: ^^eige ero góð efne í. IMér bar þat [firej*^

augo, at Björn hríkarnef ok sveitúngar hans [gengo í h[áHlit-

um] kyrthim, hálfir brúnaðir en hálfir rauöir, af sk[arlate, ok]

kenne ek þar kyrtla-kléðe þau^ , er íngimundr prestr f[öður-

bróðir minn var] réntr á hauste". [Eindriðe segh^ : ,fiv&

hverja sök lœtr þú þá kyrt vera ok kallar eige tii"? — Ögmundr

svarar: ^,cige vill hann sjálfr heimta láta, því at hann viU, at

ekke illt gcrist af'\ Eindriðe segir: ,J)at skal aldri vera",

s[egir hann, ^^at svá vándir menn*"'] skyle ganga yfir oss, ok gera

oss sh'ka sk|apraun ok vinum várum'*], ok skulum vér at víso

eptir leita, [þótt hann vili eige um hirða. Sprelta upp þe]gar**

ok ganga út ok taka eyx[ar í hönd scr] . . . ok Ögmundr með
þeim; ganga til drykkjastofu þeirrar, er Björn bríkarnef drakk

inne ok gestasveit meö honum, [nér XL^ manna, en þeir vóro

iiij einir, ok vilde Eindriðe þegar at þeini, en Pétr'*> kvað þat

eige héfa, þar er fire vóro Xl. manna, en þeir vóro iiij einir,

ok baö þá beldr bíða unz þeir gengc út. þá berr svá til , at

þeir gengo út með Birne or drykkjostofunne iiij, sem valdir

vére til, er [kleöin þesse báru^*. Eindriðe böggr Björn bana-

1) [ talar vií) Ögmund brótJur sinn, en hat hann, li,

2) þann. lí, 201, S/. ; A hefu' ýmist BjOrn eí)a Bjarni..

'') rifib af horninu af blabinu
; Jjab sem stenclr miUi

[ J
er sett af getgátii.

4) [ gengu í hálfskallaz klœlbiim Jjeim, er hálf eru skoren or klœtji því,

s) [ cptir R; en hlaxipií) yfir í ^ til: „Eindrifei svarar" á seinna staí)num*

0) eptir St. 3, V. 7-8) eptir B, 204. g) [ var mjög l.,

jo) Bár^r, B. »0 [ klftuit báru Íngimundavnaut, B,



Íin&mnnj«r s^tfn, BISKUPA SÖGUK. HÍ>

högg; en þeir Hárðr ok Pétr ok Ögmundr vágu liina iij , svá

at ekke varð viþrnám. I>á kveör við gcstalúðr, ok samnast þeir

sanian nðr CCCC manna. Ini koma tíðenden fire konúng, ok

kveðr þá við liirðmannalúör. |>á segja livárirtveggjo konúnge

sögo sína; en þeir Bárðr ok Pétr vóru nái'rendr Eysteins erki-

biskups, ok virðe konúngr þá svá niikils í þesso mále, at hann

gerir á brot sveit þá alla, er at ránino haföe verit með Birne,

frá fylgð við sik, en þeir Ögmundr lóko kleöin' tii sni, ok var

þetta mál kyrt hoöiui frá, svá at engar vóro deilur um þetta.

En um várit eptir þá réz íngiinundr preslr til skips þess, er

kallaör \ar StangarfoHnn, ok l)jóst til Islands or Hjörgyn. J>ar

var á skipe Bcrgðórr, son l>órþar ívarssonar- ok mart íslenx[kraj

manna ok norrenna, góðra drengja. En skip þat koni í óbygðir

á [Grcnalande], ok lýkr þar svá um ferð þeirra, at þar týnast

allir menn. En [þat varð svá v]íst, at xviij-^ vetrom síðarr

þá fannst skip þeirra í ó[bygöuni, ok þá fjundust menn vij. í

einum hellisskúta. l>ar var íngimundr [prestr; liann var heill

ok óf]úinn, ok svá klðöe hans, en vj. manna bein vóro [þar

hjá honum, ok vax, ok r]únar, þer er sögðu atburð h'fláts þeirra.

[En þetta þótte mikit merke] liverjum [manne], hve guðe liafðe

líkat [hans atferðe , er hann skyide svá len]ge hafa legit úte

með heilum líkama ok ósköddum. l»at sumar, er týndist Stang-

arfoH, þá kom utan af Grenalandi Ásmundr kastanraze. þá
haföe Guömundr viij vetr ok XX.

Fireburör.

18. l>á er Guðmuudr prestr var vistum á Miklabe, þá

átte hann brotsöng á þann b6 er á Marbðle heitir; þíingat

söng hann einn hátíþardag. l>ar bjó vitr kona ok skynsöm,

er llaUfríðr hét, ok var Ofeigsdóttir; hon var stödd hjá messo

Guðmundar prests, ok hugðe at scr vel um messuna, sem
jafnan var hon vön. Ok er lokit var guðspjalle, ok hann snerist

lUar, ok sagðe : Dominus vohiscum^ þá sá hon eld fara or munne
honum í lopt upp, miklo bjartara en hon hefðe sét slíkan furr,

þóttist hon vita, ok allir þeir er hon sagðe frá, at þat var

heilags anda eldr, er hon ein hafðe sét.

Ingimundarnauta, b. v. B,

a) tann, Á, 220; Márssonar, jB, 204. fjórtán, B.
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'Eptir þetta ferr liann af Miklabe ok í Viövík , ok er þar

iim vetrinn nieð Múfe Finnssyne. fiat var eitt simi um vetrinn

at Márs, at Guðmnndr prcslr var í kirkju úle at ben sinne,

ok kemr Már bónde gangande til kírkju. En er hann kom í

kirkju, þá sá hann , at fngl lítill fló upp af öxl Guðmunde

prcste í lopt, ok hvarf honum þá. liann þóttist cige vita,

hvat fugla þat var, því at hann var óvanr at seá [heilagan

anda-. Ijcssom atburð varð hann svá feginn, at hann virðe

hans athéí'e þaðan frá ólíkt annarra manna alhOfnum scm vóro,

ok var þaðan af miklo betr við hann en áðr hafðe hann verit.

•*I)uu missere týndist skip Ásmundar kastanra/.a-*, ok fóro

þar margir íslenzkir menn
,
þeir cr mikiil skaðe var at, ok þá

andaöist Karl ábóte^ ok Eiríkr jarl. (Fall Simunar Kárasonar.

f)á andaðist Ilallr ábóte ok llelge biskup. IJalldóra JJraudsdóttir.

IJruknun l^orsteins Gyðusonar*', ok þá var bardage mikili í Vík

austr. Nú er Gnðmundr prcstr vetri miðr en þrítogr'.

Guðmundr prestr fór í Svarfaðardal.

19. llm várit eptir sende honum orð kona sú er Arn-

1) Enn firehiiriTr, A (•31).

2) [
þcssháttar fiigla, sem menn trúa, at þessi miini verit hafa, /í.

i) Týndist sJiip Asmundary Á (32).

4) ok aUir þeir menn er á skipi höf^u verit nieí) honum, b. v. ÍÍ*

b) þann, A, U, líklega af ógáU, því tveim vetrum fyrr er getiib um andlát

KarJs (KáraP) ábóta. v,) [ v. í

t") hér skýtr St. inn sögu Guíimundar dýra. Híngalb a% er 204 alveg

sem St. 2, 39.-3, 8.j en héí)an frá sem St. 3, 32—33 og 35—30, en

sleppir þó greininni í kap. 32 : „son Guíimundar griss — systir íKirkjubæ";

J)á sem 3 jP., 7— 19 (i, 208—223) aí) orí)unum : ^(alb ganganda fc"3 J^á sem

4, 1—3 og — 8, -óh orlfjum : ,^til sœtta vi^ biskup" ; þá sem 4, 1 1 og 23—
24; þá upphaf 26. kap. : ^^þenna vctr" — ^.á Hclgastölum" ; þá nií)rlag 27.

kap. frá: ^.Arnór Tumason skipa?)i'*; þá nií;rlag 28. kap. frá: (tþcnna sama

vetr"; þá kap. 29— 32; })á41.kap.; J)áúrkap.44, orfein: ^^þá kom skip —
til stóls síns'\ Já upphaf á kap. 47 : ,jSumar J^etta — í annat sinn". — líá.

5, 8. kap.
; ])á upphaf á 5, 13: ((Guönuindr biskup kom nor^an — mei)

mikla sveit". úr kap. 14: „en af J)ingi fór hann vcstr um sumari*^ ok

[Gu^mundr bisk. fór 0. s. /ru., S<.]útum sveit-— ok svo í sýslu sina"; þ^'

5, 19: ^(þetta haust kvámu — um vctrinn"; þá 5, 23: j,rór Sturla })á suítr

— 1 Noríírlönd"; þá 5, 49. Jjví nœstr kemr jarteinakafli fram aí) 1319»

sem ekki finnst i Sturlúngu, og si^ast, sem vií)bætir, sagan um hrút Kol'

beins, iim Einar fork, og Hannveigarlei'&sla sií)ast, og endar sagan á orb"

unum : (jHákon og Hildibrandr",
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]írúðr* liét, er bjó á Völliun í Svarlaöardal , at liann akylde

rúöast. Ul vislar þangat ok imiseár mcð henne ; lion var Forna-

Uóttir, ok íVÉndkona lians; lion var ckkja ok átte sono nnga.

líónde liennar liét Kyjólír, sá er hana átte síþarr, ok átto þau

ij simo; hét annarr IJrandr en annarr lílengr. Annarr maör

liaí'ðe átt hana fyrr, sá hét Snorre, þaa átto ok ij suno
,
|)or-

steinn ok Snorre. Nú réxt hann þangat til vistar með henne.

-Snorre l)ónde hennar enn fyrre, hann var veginn af aust-

manne þeim er Olal'r hét, en þat var til saka, at austmaðrenn

átte fé at liúskarle Snorra, þeim er Skegge*Miét; en húskarlinu

átte ekke til at gjalda íJre sik, en Snorre vilde eige gjaída

íire lianu, þá vegr austmaðrenn Snorra ftre þessa sök, um
várit þann dag er hann fór á brot afvistsinne. J>á ferr aust-

maörenn á fmul Önundar-* {>orkelssonar'' á Laugaland'' ok

sekir liann at áseá. IJann tekr við honum ok kemr honum

utan, |en semr svá máiit eptir' , at þau fá fire þetta enga

semð, ok var þetta upphaf til saka þeirra, er Arnþrúðarsynir

vóro at brenno Ónundar. l>á var Arnþrúðr ólétt er Snorre

bóude hennar var veginn, ok fór hon þá meö svein þann, er

hon lét heita eptir föþur sínum , ok var kaliaðr Snorre. En

er Guðmundr rézt þangat, þá áttc hann bú lijá á einum bé,

ok er þar hð hans þau missere. En i'ursto missere, er Guð-

mundr prestr var á Völlum, þá andaðist Ormr [Jónsson múnkr**.

[Tveir ilokkar luííiist, annarr í Orkneyjoni en annarr í Yík

austr. líreiðskeggr drepinu-*.

'*'Onnur missere eptir varð sá atburðr út í Flateyjo , at

þar érðist kona ok varþ í bönd at féra. fá var heitiö fire

iienne mörgo, ok l)atnaðe ekke við þat. Prestar vígðo henne

vatu, ok margs var í leitað, ef henne métte batna, ok varþ þat

ekke*'. ]>á dreymðc konu eina um nótt, þá cr yíir henne

1) J>ann. B (sjá sögu Guí^jni. dýra)
;
Arnfri^r, A hór og vi^ar.

2) Vig Snorruj A (34). a) Jiann. B; Snorre, A,

4) þa.nn. B; Ögmundar, A, aj J**^'*Sí'iíii«ííonar, U rangt.

0) Jjann. bœíij A og /i ; sbr. St.

1) [ ok lamdi svá nií}r cptirniálit, B,

e) [ SvínfeUíngr Jónssoii, faÍ5ir Sigur'^ar ok Sigmundar, B.

0) [ V. í H. 10) Frá vaini títiiTmundar íjrt'.v/s, Á (3;j).

'0 viib ekki, iivúrki vi^ vatnvígslur presta né annat, B.

I. B. 29
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,
satj at henne þótte [sél María droltníng^ koma at ser ok méla

við sik: ,JiYÍ sétir þat, at þer erut svá óráðíeitin [í atgerðiun

við konu þá ena óðUj er hér er^
, ef henne métte hatna"? —

llon þóttist svara: ^^margs þikkjumst ver í leita, en hver ertu,

er þú tekr svá á, at þú þikkist vita, hvat til Hggr"? — llon segir:

,^hér er Maria, guös móðir, er þér hafit á heitið; nú man ek

kenna yðr ráð til, þat er lýða skal: láte þér sékja vatn Guð-

mundar prests ins góða, vinar míns, því at mér [þikkir hann

bezt vígja vatnit^, ok man við þat batna". Eptir þat vaknaðe

hon, ok segir hvat fu'e hana hafðe borit, ok er þá farit at

sékja vatnið; en er því var helU á hana ok stökkt, þá varþ

hon þegar heil.

'^Sá atburör er enn sagör, er þar varö. Heima á Völi-

um var kerlíng ein gömul, hon var trúkona mikil; hon var

því vön, at sitea í hjá alterc kvenna megin um tíþir, en Guö-

niundr prestr var vandlátr um siðferðe manna, ok ahra helzt

í kirkjunnc, ok var honum at því angr, er kerlíngin sat svá

nér altarino, en iiann var góör við börn ok gamalnienne, ok

alla þá er haas þurfto , ok varþ hann af því ástséli af guðe

ok góðum mönnum. Nú nente hann eige at amast við kerl-

íngu, [ok vilde eige hrclla hana, því at hon unne honum mikil, ok

svá hann henne^. fá var þat einn dag eptir messo, atkerhng

stumrarutar at sönghússdurum, ok vilde hitta Guðmund prest, er

hann fór or messo kléþum ; en hann tckr í móte henne ok fagnar

henne vel, ok spurðe hvat hon vilde. En hon spurr, hverr þarvére

uú. Ilann svarar: ,,hér er Guðmundr prestr, vinr þinn". — ^^l>ó

em ek þá sél", kvað keriíng, ,,nú þikke mér helzt hafaor leyst,

ok eige veit ek hví séta mun. Mér liöfgaöe nésta um mess-

ona, þá er þú tókt til prœfatio] þá þótte mér maðr koma at

mér ok méla þetta: ,upp hjörtun'; þá spratt ek upp, ok heyrða

ek, at þú söngt sursum corda^ ok veit ek eige hví séta mun". —
^^Ekke skaltu undrast þetta, systir, guð vakte þik, systir, ok

vilde eige at þú svéíir um messona svá nér altare'\ — J>etta

haust var veginn*^ Sumarliðe Ásmundarson.

i) [ koha, B, i) [ b. v. jB.

3) [ líkar hans vatnvígsla bezt af J^eim mönnuni, sem húr erii nú fyrii*

nortan, if. 4) Fireburðr herlingar, Á (36). ») [ v. í /^-

6) at tjöUlum, b. v. — aí) Yönum, b. v. 3U5.

i
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' [}jelta suniar um haustið kom Grímr út til Tjarnar í Svarfaþ-

ardal, ok var veginn al sauðarétt^. En völd vígs þess vóro kend

Snorra Grímssyne, bréðrúnge Guðmundar prests Arasonar. En
til eptirmáls um víg þetta snerist Brandr biskup til liðveizlu,

ok vilde hann láta bera ákviðu á Snorra á alþínge um sum-

arit. En af orðum ok frásögnum Guðmundar prests Arasonar,

ok annarra merkra manna, þeirra er Snorra veittu hö, þá lét

hinn heilage forlákr biskup bera kviðinn af Snorra^ , ok varð

svá eytt því mále.

[þenna vetr var manndauðr mikill á íslaude af sótt. J>á

andaðist KetiII biskupsson*
;

[Jón prestr Ketilsson , er kallaðr

var Fljótabiskup^, ok þorsteinn Jónsson, er kaliaðr var súðar-

steinn*"', [ok margir aðrir. var margrett úm helge Rögn-

valds jarls í Orkneyjum'. Nú hefir Guðmundr prestr vetr ok

XXX. vetva.

Kirkja laukst upp seálf fire Guðmunde preste.

20. [þá bar þat enn við, at Guðmundr prestr hafðe riþit

til skips" at hitta vine sína, þá er þar vóro út komnir, ok

varþ honum dvalsamt, því at alþýða manna tók at sékja at

honum heilréðe ok yfirsöngva, béðe útlendir ok hérlendir, hvar

sem hannkom. Ilann kemr síð heim um kveldit fire Mat[h]ius-

messo-'. En er mönnum þótte seinkast heimkváma hans, þá

var súnginn aptansöngr ok lést kirkju, ok fóro menn í rekkjur

sínar. En er Guðmundr prestr kom at kirkjugarðe, þá hyggr

hann at, hvárt hann skal [starfa á mönnum**', ok kveðea kirkju-

lykils, eða [slval hann eige koma í kirkju, ok þikkir honum

Uvártveggja þúngt'^; [gengr til kirkjuduranna, ok þurfte þá

eige at leita kirkjulykils, því at þá stóð^^kirkjan opin; en þat

1) McbU eplir vig GrímSj Á (3T).

2) [ V. í /i, 204, St,, 395, og ver^r þa^ eptir iíví vígsmál SumarU?)a,

'*em sótt var. 3) um fjörrá^, b. v. /i.

4) [ V. í B. 5) [ l)á anda^ist Fljóta-KctiU prestr, B.

0) sta^arstcinn, B. r) [ v. í JB.

e)
[ þat sumar fór Gu^mxmdr til Gáseyrar, JB.

0) þann, B (— 21. Sept.); Marteinsmesso A (= 11. Novbr.).

»o)
[ vekja menn, B. 11) [ sýngja utan kirkju, fí.

«) [ Gekk hann þá nm (umbergis, 395) kirkjuna, ok svá sem bann

^oni aptr til kirkjuduranna, var, /í.

29'
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visse eiige maðr, hverr upp hafðe lokií; en enge hafðe maðr-

enn upp lokit sá er þar var. En þótt sh'kir lutir sé ritnir, þá

urðo þó niargir aðrir, þeir er fþat hirto , hver elska guðe var

á hans atferð ok þjónostogerð'^. Hann tók þá al samna at

ser helgum dómum, hvar sem hann fór, ok iiann gat fengit,

ok haföe þá meö sér, hvar sem hann fór, ok bar yfir sjúka

menn, ok sýnde þat, at hann Ireystist meirr af þeirra heiiag-

leik, en af sínum verðleik^ ; en þó þóttust aUir vita aí' slíkum

lutum ok mörgum öörum, at guð [elskaöe meirr hans atferð

en annarra manna, fóro þeir lutir um allt land ok margir

aörir þessum líkir'*, ok tekr alþýða manna at leggja til lians

ástarhug mikinu^ í átrúnaðe, ok hjóöa margir menn hormm

heim , at láta vígja sér vötn-^ eða skripta mönnum. lírandr

biskup valde hann sér tii skriptaföður ok margir aðrir góöir

menn.

Spratt láss frá kistu.

21. f>á er Guömundr prestr hafðe xij vetr ok xx, þá er

þess atburðar getiö , at þat var einn dag heima á Völium, at

hann söng messo, [en klerkar skyldo búa til fórn ímessunne^,

þá ero oflötr lestar í kisto, en lykillenn fannst eige. þá réddo

menn um, at brjóta skylde upp kistuna, en hann bað þat eige

gera. Hann söng messo [óhrapalliga**, ok létr semhann visse

eige þetta, er oflétrnar vóro löstar. En er guöspjalle var lokit,

ok komit at lágasöngum, þá blezar hann til kistunnar, er of-

létrnar vóro í. þá leypr lásshin frá kistunne, svá at enge

maðr tók á, ok datt á gólQt niör, ok náöust svá oflétrnar. J>at

var enn of dag, at hann söng messo heiman til líofsár, at þar var

enge sacrarium hjá allaregerr'^, ok varþ at þvá sér á gólf niðr.

En þar lágn pálmnr iiij** buudnir saman, er hafðir höföu verit

i) [ stónim inerkilcgir vóru, um hans hagi , ok skynsíimiim uiöniui"^

virfeist guh birta þá liegar hans atferíii, hversu honum líka^i, JB.

«) en i)6tt hann clskaí)i vel marga hcilaga menn, var optast hans ákaU

til guibs móí'ur Mariam ok hins heilaga Ambrosium, 1 símmi naufesynjunij

h. v. 395.

3) [ var honimi samvinnandi um marga gói)a hluti, framari tll opin-

berra tákna, en fíestum ötíruni, It.

i) b. v. B. i) [ v. í B, o) '[ seint ok skynsamliga,

r) v. i ö. b) formr, B.
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hin fvrre niissere- ok I^omit þar við altarit. [En hann þó sér

eptir þjónostolökjuna ofan á pálmana. En þá vóro þeir npp

teknir, er hann melte at þá skylde' anuarsstaöur varðveita. En

þá varliumlc sprottinn á pálmnnum ok huif, ok þólte beðe hon-

nm ok öðrum mikiis vert um þeuna atburð. f>enná vetr and-

aðist liinn heilage þorlákr biskup í Skálaholte ij nóttmn fire

jól, ok þá andaðist Snorre þórðarson í Vazfirðe llemigius-

messo, (ok Hruna-Gunnarr. Solveig Jónsdóttir. JMyrkr mikil

fire gagndag enn eina".

Guðmundr prestr bjóst til ferðar.

22. |>at var [annan vetr-^ eptir jól Brettifu messo , at

Guðmundr Arason bjóst heiman at fara vestr um lieiðe til

Hóla, at hitta Brand biskup ok aðra vine sína, ok slóst í för

meö honum mart manna, sem jafnan var vant. þau urðo

saman xvj nienn, ok fór[u) um aptaninn upp á Skeið, ok vóro

þar um nóttina. En um morgininn eptir þá bjöggjust þau tii

heiðarinnar, ok skyldo þau fara Heleardals heiþe, ok kalla

menn at Guðmunde preste , at hann skylde skunda at tíþum;

en [þat varþ ckke svá, ok urðo tíþirnar seinne en aðrir vildu,

en skjótare eu hann vilde, ok segir-*, at þeim numde liverge

at betr farast, [þótt hann'' hrapaöe at tíöunum. Ok nú búast

þau til fararinnar , ok verþa síðbúen. l>ar var í för Helge

bónde af Skeiðe, ok Eriendr prestr Brandsson , er múnkr var

síþan, ok Bjarne*^ Jónsson, er Söng-Bjarne var kallaðr, ok

Sigmundr het maðr, ok Kléngr þorsteinsson"^. þar vóro ok

[íj för fóslrar hans ok léresveinar. Gestr hét sveinn, son

Snorra Assabana, hann var subdjákn atvígslo; annarr hét Ver-

mundr, son J>orgríms" af Brattavelle
;

[unne hann þeim'** svá

mikit, sem þeir vére hans synir. |>ar var ok í för með hon-

um fóstra hans, er Jódís hét, hon var Bersadóttir. Helga hét

kona, [er bjó it nésta Völlum, í Gröf'"; hon var þar ok son

hennar, er íngjaldr hét, ok enn mér, er hét Dýrhildr, ok enn

i) [ ok sem hann var afldæddr niessoskrúí)anuin , hoj) hann hrott

taka pálmana ok, «) [ v. í B.

a) þann. B (~ 11. Jan. 1195); frá [ um vctrinn, A.

*) [ hann saglbi at, B, i) [ at Jjeir, B. e) BjÖrn, B.

Kunólfssonar, h. v. B. y) f)orgeii's, 395. t) [þcini unue hann þeim, Á.

'o) [ er þar bjó vib helfeina, á þeim bœ, er í Gfröf heitir, B.
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het konu Una, lion var Ilerleifsdóttir'. Hrafnkell het maðr,

ok var Skeggjason, ok kona hans Halihera, þau vóro þar í lor.

[En er þau koma á leið, þá var þannig vcðre farit, at veðr

var þjökt ok við^ váladrífa ok vindh'tið, ok þólte öllum niönn-

um óteygilikt^, en honum sjálfum óteygiiigast'*.

^En er þau sékja upp á heiðina, þá tekr [veðrit ut vuxa

ok** kólna, þar til er íjúk gerir. Veðrit var í móte þeim,

vestan veðr, ok tók þá at kólna liðe þeirra, ok seinkaðist

i'örenj því at mart var lið þeirra, horn ok konur, kléðialt ok

ófrátt. Veðrit gerir ok hvast ok svá illt, at vurla máttii karlar

ganga í mót. |>á gerir ok svá myrkt ijúk , at ekke sá uf tám

fram, ok þá tekr at nátta. En er hann var kominn á heiðe

upp seálfr, þá sezt hann niðr, ok bíðr þess liðsins, er ófrára

var. En er saman kom lið þeirra, þá lézt hann vilea, at þau

snúe"* aptr forviðris ok forbrekkis, því at þá visse enge*^ þeirra,

hvar þau vóro komin, ok lézt honum þikkja venna, at nokkut

munde ti\ húsa komast af liðe þeirra, ef þau hélde eige fram

förinne , ok var þat ráðs tekit; en Hrafnkell ok þau Hallbera

höfðo fyrst verit á leiðinne, ok bar þau vestr af heiðinnc, ok

kemst hunn til bygðar tii Heleardalsár , en hon lá útc við

garðinn seálfan ok hafðe þó h'f sitt.

Dasaðist lið Guðmundur prests.

23. I\ú er þur til máls at taka, at þuu Guþmundr prestr

snúa aptr ferð sinne, ok flézt hann or kyrtlinum áðr ok steypir

yfir meyna Uno , er þá kól áðr mjök; þá tekr hunn í hönd

Jódíse, fóstro sinne, ok leiðir huna^, eu Erlcndr prestr leiðir

Vermuad, en Gestr gekk með þeim cinn saman. l^á tekr at skile-

ast hð þeirra, ok saknar sveinninn Jngjaldr móður sianar, ok

hafa þau Sigmundr skilizt frá liðino ok hon Heigu, móðir

sveinsins. þau hrata í gil nokkut ofan, en þá þóttist hon

eige ganga mega lengra, ok grefr hann hanu í fönn, ok þar

gengr hann frá henne, ok hieypr þar yíir skriþa; hon ferst

i) HjOrleifsdóUir, li.

*) [ vet)ri var svá háttaí), er J^aii fóru or byg^iim, at víh var,

3-4) ])ann. Á (ótryggiligt — ótryggiligastP) ; ótrúlilit — ótrúligast,

s) Frá ferií' Gxiirmundar prests ok li&s hans, 4 (41).

tí) [ vindrinn at vaxa, cn vetJrit at, A. 7) snori, B»

») ckki, B. 9) hör vauta 2 blíit) v ö.
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þar, ok fannst eige fyrr en iim sumarit Columbamesso, en

Sigmundr kom til bygðar á Skeið. þá hvarf ok sveinninn

íngjaldr, er hann viide leíta móður sinnar, ok fannst h'k bans

Antoniusmesso , ok bríngðist kUikka seálf í móte Hke hans á

Völium, er bann var til kirkju ferðr. En Ilelge bónd'e fór

með meyna Uno ok Björn, unz bana þraut; þú bjöggu þeir

um bana, ok grófo hana í fönn , ok vöfðo hana í kyrtle Guð-

mundar prests, ok gengu svá frá henne, ok kómust þeir heim

ioksins um nóttina.

'En þat lið, er fylgðe Guðmunde preste, tekr at dasast

mjök, ok börklar af beiðinne ofan; þá var sveinninn Vermundr

ógengr, ok vilde Guðmundr prestr eige ganga frá honum. þá

.

tekr Erlendr prestr at grafa þau í fönn; ok meðan bann grefr

fönnina, þá andaðist sveinninn í faðme fóstra sínum, undir

kápu bans, ok settist bann í fönnina, ok bjá honum Jódís,

fóstra hans , ok lík sveinsins Vermundar lá á honum ofan.

{>á gengr Erlendr prestr á brot, ok með honum Gestr ok Helge.

þá leypr sveinninn Gestr í á, ok má hann þá eige ganga

lengra; þá gróf Erlendr prestr hann í fönn; bann andaðist

áðr þeir gengo frá. þá fara þau, unz þau koma til bygða

loksins um nóttena, ok kunno at segja þann skilnat, hvesso

þau höfðo skilit við sitt föroneyte, sumt h'flátið, en sumt litlu

betr. I)á vóro þegar sendir menn ofan áVöIlo, at segja bvarf

Guþmundar prests ok margra manna með bonum, ok samnar

Brandr Aruþrúþarson mönnum þegar, at leita Guðmundar prests,

ok veröa þeir saman nér XL. manna. En er þau Guðmundr

prestr liggja í fönninne, þú réðir Jódís um, at hana kale á

hálsimi, er berr var við snjóinn. En þá var ekke annat til

atgerða, cn þá rétte hann bönd sína undir háls benne, ok lá

hon þar á ofan um nóttina. Hann horfðe í lopt upp; en

sveinninn lá á honum ofan, ok gerir hann svá stiröan undir

þeim báðum, at hann mátte nér ekke víkja sér. En er lýsa

tekr um morgininn, þá leita þau or fönninne, og er þá nér

aíléit ijúkiuu. llann inátte þá ekkc ganga, ok verðr þá lítt af

förennc, en þó leita þau viö at fara. þá kemr fyrst 1 móte

þeim Helge bónde af Skeiöe með eyk ok sleöa, ok ekr bann •

*ieim til béjar þess er néstr er beiðinne, ok er þar um nótt-

Andað-ist Hít Gu&mundar prestSy A (43),
H

(

í
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ina ok um daginn eplir ok hvílasl. J)á sendir hann þegar

eptir líkunum sveinanna, Gests ok Vermundar, ok vóro þau

férð ofan á Skeið. I>á var geisladagr á föstodege*, en þvátt-

daginn eptir þú vav farit npp á lieiðina uf nýjo at leita lík-

anna', ok fannst þá eige fleira en lík Dýrhildar, af því at veðr

var svá iilt, at ekke málte leit viö koma; komast þeir aptr á

Skeiö um kveldit meö Guðmund prest ok með iík Dyrhildar.

En droltinsdaginn þá var farit ofan meö iíkin á Vöílo , ok

vóro ekin i sleöa; en í öðrum sleða var ekinn Guðmundr

prestr ok Jódís fóstra hans. En þá sendir hann enn fJelga

hónda ok menn með lionnm upp .á heiðina, at lcita, el' lleira

i'yndist af Jiðe þeirra, ok koma at þar er húit var um meyna

Uno, ok var hon alls livergi Italin váöakulþa, ncma á tá eina;

en þat eitt haföe tekit undan kyrthnum Guömundar prests," er

kalit var á, ok er þá hélt leitinne þaðan af. Annan dag eptir

þá ero líkin niör sett, ok kemr fjölðe manna áVöllo um dag-

inn, ok fannst þat á því, hverso mikit Svarfdélar unno Guð-

munde preste, at þeir þóttust hann hafa or heljo lieimtan. En

Guðmundr prestr söng yfir líkonum, en aörir menn saumoðo

um þau. l>á klappaðe hann í höfut sveinonum ok kyste , ok

grét við ok méite: ,^guð lífge þik ok ykkr meö seáH'um sér í

ríke síno!" — J^]n er lokit var greptinuui, þá laupast atluuidar,

er fylgt höföo mönnum þangat, ok hitust svá ákai't, at menn

mátto eige skilea þá, ok var hellt vatne á þá, ok togaþir í

sundr ok barðir, ok iétu eige laust at heldr. þá gengr Guð-

mundr prestr at hundunum, ok hlczar þá, ok mélte við þá, at

þeir iáte laust ok þege, í nafue loþur ok sonar ok anda licii-

ags. l>á láta hundarnir laust þegar ok þagna, ok gengr síns

vegar hvárr.

'^En eptir um nóttena þá drcymðe Jódíse fóstro lians ,
at

hon þóttist koma at þar er sveinarnir glímðo mjök margir;

þar kennde hon Gest ok mélte við hann: Jlve hví sétir, at þi'

glímir, enda vartu andaðr." JJann segir: .^andaör var ek,

life ek nii, því at fóstrc niinn steypte yíir niik kyrtlo sínuni,

þegar ek var andaðr, ok í gér, er hann klappaöe í höí'ut mér,

þá veitte guð þat er hann hað, at ek skylde lifa með guðe,

ok nú life ek sanulega, ok skaltu þat segja fóstra mínuni, at

i) j)ctta kciiir hnm \ih árií'; 1195, 2) Draumr Jödisari A (44).
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ek má nú iniklo uieini eu úðr ek önduþumst, ok má haun nú

senda mik, ef liann vill, til eins eðr annars, því at ek skal nú

túlka með lionum, ef hann þarf, þat er hann vili, en þó er

Vermunclr meira ráðande en ek
,

því at hann er nú aðaltúlkr
'

hans." En eptir þetta vaknar hon, ok segir föstra sínum

drauminn, ok verðr hann allfeginn drauminum.

*En áðr þesse atburðr varþ, þá dreymde Guðmund prest,

at hann þóttist vera at messosöng, ok sýngja, unz hann hefr

upp: Te igitur^ en sat yflr honum Arnþrúðr^ húsfreyja, ok

heyrðe geria allt þat er hann mélte í svefninum.

jMaðr cr neindr Kálfr, hann var bónde ok vinr góðr Guþ-

mundar prests; hann tekr kverkamein svá inikit, at hann mátte

ekke mela, ok eige mat niðr koma. l>á ferr Guðmundr prestr til

lundar viö Iiann ok sýngr yíir lionum, ok dreypte vatne á varrar

honuni af he[illogum dómum, ok gekk þat svá tregt niðr, at hann

Hveitlist mjök við, ok þegar eptir mélte hann lágt þat, ok þá stóö

[hann] upp ok var heiil, ok fórþegar í fjós útat vinna at nautum

sínum, ok varþ hann alheill. þesse missere var kosinn Páll til

biskups í Skálaholt, ok þá andaðist Kleppjárn prestr ok Páll hiskup

í Björgyn, ok þá var hardagc í Elóruvágum pálmsunnodag, uk

fékk Sverrir konúngr sigr, en Eyjarskeggjar léllo. VígðrSverrir

konúngr undir kórónu. þá fannst ok Svalbarðr. |)á hafðe Guð-

mundr Arason xiij^* vetr ok XX.

Slukktr eldr með vatne Gnðmundar prests'*.

2-i. Annan vetr eptir varð sá atburðr at Hólum í Hjalta-

dal, at þar kom eldr í hús uni uóttina iire Leonardusmesso,

ok vöknoðo menn viö þat, atiogaöe allt húsit, ok Ijópo menn til,

ok vildo slökkva eldinn, en svá mikill gangr var orðinn at eldinum

áðr, at hann éstist við vazburðinn. Jjá var sagt tillirande bisk-

upe, ok reis hann upp ok ailir heimamenn, ok ferr hann til kirkju,

ok skrýddist, ok tók bagal sinn ok vígt vatn, ok gekk til eldsins

ineð heilaga dóma ok guös transtc, ok þar lil, er eldrinn gekk
4

t) Ðvaumr GuiTmundíir jrrcstXj A (15),

2) þaimig .4 á þessuiu stíi^o vétt.

3) Leitn'. ;
\iiij, A. llór hcfir .4 lipazt á úratölmmi, og tclr, frá 1194

—

t'-^Ol, Gut)niuníl cimmi votvi cldri en á íxb vera,, og er \iiib hur leiiferétt

ÍHfnó'fcum. 4} bisliups, Á,

j
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lengst fram; en þeyge légðist annars staðar. þá var rétt um,

ef. nokkut vére vatn Guðmundar prests Arasonav. t*^ svarar

Brandr prestr Dálksson , at þat munde vera til , ef vilde. í>á

bað biskup taka þat, ok freista at stökkva því í eldinn; en þá

sloknaðe þegar allr eidrinUj ok urðo allir því fegnir. En Brandr

biskup þá svá þessa skapraun , at bann þakkaðe guðe skaða

sinn, ok kennde því um, at bann hefðe oflítið af veitt fátékum

mönnum, ok þétte guðe ofmart fornt vera. þaðan af lagðe

hann meira ástarhuga á Guðmund prest Arason, ok vatn hans

ok yíirsöngva, ok allar athafnir bans, ok var þó áðr vel.

*Sá alburðr varð , at austmenn ij vóro á Grund í Svarf-

aðardal, hét annarr Guthormr, en annarr Hermundr-
;
þeir lögðo

mikla ást á Guðmund prest. J>eir fóro um dag á fund hans,

at ganga til skriptar, ok kalla hann lU til kirkju; en höfut bans

var vátt ok nýþvegit, en frost mikit, ok lýstr kulþa i höfut

honum, ok þaðan af fló á hann mein þat, er hafðe móðir hans,

ok kom opt at henne, áðr hann söng yfn' henne; eptir þat

tók af henne meinit algerliga; ok kom at honum þat it sama

mein. l>á var honum fylgt inn, ok mátle hann ekke méla ok

eige liggja kyrr, ok slóðu menn yfir honum, béðe konur ok

karlar, ok báðo fire honum, ok þótte mönnum svá mikit, at

margir báðo guð grátande, at hann skylde iáta batna honum.

Eu er liðia var nér ein eykt dags, þá varð hann alheill at bén-

um þeirra manna, er grátande stóðó ylir bonum, ok söng bann

seálfr messo um daginn. En meðan þetta var, þá höföo prestl-

íngar hans farit til íjöru at leika sér. |>eim sýndist sem hundr

mikill kéme at þeim með gapanda munninn, ok vilde bíla þá;

en þeir urðo hréddir mjök ok felmsfullir, ok héto á beilaga

menn sér til fulltíngs með hréxlo mikille. i>á hvarf hundrinn

þegar á bröt, en sveinar fóro heim, ok segja hvat íire þáhafðe

borit, ok þóttist fóstre þeirra vita, ok aðrir menn skilea mega,

at þetta var freistne fjanda við þá.

Unnit á Ögmunde I>orvarðssyne.

25, Á þessum misserom var vígðr ráli biskup lií Skáia-

holts ok út kominn, ok þá andaðist. KniUr Svíakonúngr. Nú

1) Gu&mundr prestr tók höftnt meín, A (47).

2) Vermiindr, 395.
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hefir Guðmundr prestr Arason xiiij* vetr ok xx. [Á þessom

misserumvar uniiit á Ögmunde þorvarðssyne af sonum^ I>órðar

í Laufáso, því at þeir kenndo honum fiflmgar við Margreto, kono

I^órðar; þeir hugðust séra hann til ólífis. fá ferr Ögmundr
heim á Drattastaðe, þar bjó hann þá^*. En er þat frcttist, at

hann rétte við
, [þá sömnoðu þeir mönnum , Guðmuudr enn

dýre ok Önundr, ok vildo fara at Ögmunde í annat sinn, ok

vildo drepa hann-*. þeir sendo eptir mönnum til Svarfaðar-

dals, sonum Arnþrúþar Fornadóttur, ok leyndo erendum, því

at þeir vóro náfrendr ok Ogmundr forvarðsson. En er þeir

hilta Guðmund inn dýra, þá spurðo þeir hvert fara skylde, en

hann segir þeim at fara skylde at drepa Ogmund þorvarðsson,

en Arnþrúðarsynir letust fara mundo , ok slást í lið með Ög-

i) leÆr. ;
XV, .4. , 2) leÆr.

;
syni, A,

b) [ Sagt vav íyrr i söguiini, at Ögmundr J»orvar^sson , er sneis var

kaUabr, frœndl Guíimunclar prests Arasonar, fór til Noregs, ok var vel tek-

inn af Jóni kuflúngi ok Ö^rum mikils háttar mtínnum, sakir íuikiUar hreysti

ok drengiligrar framgtíngu, er hann pýndi i hverjum stat). Hann var vel

at sör gerr um marga iiluti, kappsmaí)r mikill, hinn vopndjarfasti, ok ör-

uggr ok vinfastr, ok lét ekki gjarnan af upptcknu, þótt meire háttar menn

ætti hlut í, hvaí) honuni varb ei l)olat af mörgum. Sem Ögmundr hcfir

nokkur ár verit í Noregi, ferr hann út til íslands , ok tekr J>orvai*^r fa^ir

hans vel vi^ lionum , var Ögmundr iijá fíibur sinum næsta vetr er hann

kom út, en síí)an átti hann búna^ á Draflastöííum. ^ór^r Laufæsíngr bjó

undir Laufási, hann átti fri^a konu er Margret hót. Synir ]þórt5ar vóru

gjurfilcgir menn ok ckki vinsælir. Guí)mundr hinn dýri bjó á Bakka i

Öxnadal, en Önundr í Launguhlít), vóru þcir á i)essum tima miklir vinir

Íþórí)ar Ijaufæsings. Ei hafííi Ögmundr lengi verit á DraíiastÖÍ)um , á()r

Laufæsíngum óþokkabist vií) hann ok fleirum öbruni , kendu þcir at hann

sœti á fiflingum vi^b Margrútu konu "J)órí)ar, hvaban af i)eir vcittu honum

umsátir; ok citt sinn , sem Ög^nundr fór leibar sinnar , eigi ófribar vænt-

andi, kómu synir fíór^ar meí) flcirum ö^rum, ok veittu honum atgöngu,

sœrandi hann mOrgumsárum, skiljandi"svo vií), at þcir hugí)ust hafa drepit

hann; en þeira biu'tfarendum rakna^i Ögmundr vi'í), ok fór heim á Drafia-

sta"?)), ok vóru vcitt umbönd sárum hans, 395.

- 4l [ óttuí)ust mótstöí^umenn hans ei lítt at skjótar hefndir mundi eptir konia,

cf Ögmnndr héldi lífi ok yvh'v gróinn sára sinna, ]ivi sækja synir ]þór^ar

fund Gu^mundar dýra ok Önundar, ok bi(:)jaþá fylgisj ré^st þat af, at þeir

safna liíji, ok vilja vcita Ögnumdi atför annat sinn, ok drcpa haun. Gui)-

mundr haflbi þá mest mannafoiTá^ út um dalina, 305.
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muude, með þámenn, er þeir ferige lil, |ok gera honum njósnir',

at hann saninaðe sér mönnum , ok stöðvaðist nii för seá, því

at þeir Gaðmundr ok Önundr sá sik eige mundo fram konia

þesse fireetlan^. fat bar saman, at þá nótt andaðist Grínir

Snorrason at llofe, hunn átte fórnýjo |>orvarðsdóttur, sem unnit

var á Ogmunde þorvarðssyne, ok var Guðmundr prestr Arason

þá farinn vestr yíir helöe at sitea yfir Gríme máge sínum, ok

oieaðe hann, ok fylgðe líke hans til Hóla.

Tíðende.

26. |>etta sumar áðr var hardage á alþínge með Odda-

verjom ok IJaukdéium um mál J»órðar rauðs
,
þíngmanns Kol-

beins Tmnasouar, ok veitto liiiukdélir lið Kolbeine, frénda sin-

um, en Oddaverjar þeim er í mótevóro. l>etta sumar \ar far-

inn til þíngs Guðmundr prestr Arason. En á þíngino fellde

bén at honum rialldóra abbadís Eyjólfsdóttir, austan or Kirkjubé,

til forusto með henne. liann játle því at bén hennar, ok var

ráðin þangatför hans , ok skylde hon senda menn í móte

honum norðr, því at hann varð at fara heim norðr. Nú ferr

hann heim af þmgino á Vöilo, ok er heima til Óiafsmesso,

því at þá var kirkjudagr á Völlum , ok vilde hann bíða haus.

•'En eptir kirkjudagiun ferr hann inn í Eyjaíjörð al hitta

vine sína ok fréndr, áör hann réðist á brot or sveit, en þá var

komit skip út at Gásum, þat er Páll biskup var á, ok hittast þeir

Guðmundr prestr ok biskup á Grund at þorláks Ketiissonar,

ok lét Guðmundr prestr liríngja í móte biskupe , ok taka viö

honurn meö veg ok sóma. Biskupe virþist þat vel. l>á koma

sendemenn abbadísar austan : Sokke bróðir liennar, á mót

Guðmunde preste, ok biðea Pál biskup leyíis, at hanu ieyfðe,

1) [ Jjeir gera Ögmundi orb, ok hibjn hann, 395.

2) Ögmnnilr lá lengi í sáruni, ok var^ þó grœddr \iin síW, ok stó?)

missætti me^al hans lengstuni
,

Laufœsínga ;
hjó Ögmuiidr f'á vetr á

Draíiastöíjum, unz hann tók bÚDa'& á Hálsi, þá er faí)ir hans fíorvarfer fór

vestr til Skagaíjar^ar, sem síbar segist; þótti hann vera mikilsháttar maí)r

fyrír marga grein, þó gekk hans ráí) um tíma nokkut afskeitíis þar sem til

heyríii kvennaferlum. Skal hér hvílast fráhonum at segja framar at sinni,

en greína, hvat fram ferr af Gu^mundi presti, frænda hans, b. v. 395.

(sbr. St, 3, 17).

?) Gu<ymundr biskxip(!J éUar i KirkjubOy Á (50).
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íit Guðniundr prestr staði'eslist austr þar. þar var þá komiun

Brandr biskup lii t'undar viö Pál l^iskup
;
þeir leyfðo báðir Guð-

nnmde presle brauLferð. þá ferr Guðmundr prestr heim á

Völlo , ok lýsir þá íire sveilarmönnum brotför sinne , en því

höfðo menn aldri Irúat þangat til*.

-En er hann var á brol farinn or Svarfaöardal
,
þá finna

þeir misse sinn, ok eiga samkvámu, ok taka þat ráð, at senda

menn eptir honuni, ok tala fyrst til viö Brand biskupj at hann

banne honum brotför; liann gerðe svá, því at hann þóttisL sjá,

at hann hafðe niisráþit, er hann gaf honum brötfararleyfe. En

er þeir koma á fimd Gudnumdar prests, ok segja honum orð

biskups ok ben allra svoitarnianna sinna, þá snvr liann fire-

étlun siane ok hittir biskiip, ok segir [biskup honum-* vihia

sinn, at hann l)annar honnm brötför, ok reðst Guðmundr

prestr aptr á Völlo, ok er þar um vetrinn. '^þenna atburð

virðe biskup svá mikiis, at honum kvazt eptir því fara þikkja,

sem um Gregorivmi páfa^. En um vetriun eptir, þá tokr

at gerast nokkur þverúþ meðal J^orsteins þraslaugarsonar

ok Gnðmundar prests Arasonar, því at sveitarmenn báro fö

þau í hendr Guömnnde presto Arasyne, er þeir hetu, ok gáfu

guðe ok helgum mönnum, en þat fé kallaðe l>orsteinn at

hann téke. f>at var ok vande Guömundar prests á helgum

dögum ok hátíönm, at iáta menn kyssa á helga dóma, en

þorsleinn léxt eige vita, hvárt þat vóro heilagra manna

bein eða hrossabein. Nú gjörðist af þesso úþykt meö þeim,

svá at þorsteinn sótte at lírand biskup , at hann skylde koma

Guðmunde preste á brol þaðan. þesse missere hófust Begl-

íngar móte Sverre konúnge, Víg Markúss á Rauðasande. Víg

þorfinns prosts ok Sighvats l>órðarsonar. Andaðist Jóra bisk-

upsdóttir. I>á hofir Guðmundr prestr xv*^ vetr ok xx.

1) líann ferr nú vestr lun heÆi, at finna J)órnýju frændkonu síná, er

Grimr híxf'hí átt, h. v. 395.

2) Sent eptir Gu&munde preste af hbraiUmönnxim^ A (51).

a) [ V. i Ay cn þessuui tveiuir orííuna cr bætt hór vit) eptir getgátu.

1) Missœtle GuiYmnndar prests ok fwrsteins^ A (52).

ft) því at þti cv hann tók af herra páfanuni orlof at fara til Englands

«k pretlika þar gu^s erentlc, ok er hann var á fer^ kominn, kallabist hannv

^ptr af sama páfa fyrir hæn lýibsins, mjtík likt sem nú var lesit af Quh-

íimndi, b. V. 305. .i) leitr. ; xvj, A.
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' Guðmundr prestr fór brot aí' Völlum.

27. ^En um várit eptirj Jjá í'err lirandr bislaip norör ú

Völlo, ok iiannar þat af, aí alþýða manna þar í sveit vildo

eige Guðmund prest á brot. J>á býðr bisliup lionum staðinn^

til varðveixlo; en hann vilde þat eige, því ut hann nente cige

starfe því ok áliyggjo, ut ábyrgjast staðenn við föleyse sitt.

þá segir biskup lionum , at hann munde ráða þangat annann

^prest, ok svá gerðe hann. þá stefnde Guömundr prestr ij

stefnum I>orsteine um várit: annarre um þat, er hann kende

honum stiilð um heitre manna, en annarre um guölöstun, er

hann kailaöe bein heilagra manna hrossabein. Nú rézt Guð-

mundrprestr um várit á brot af Völlum, atfardögum, oktilUfsa.

•'fenna vetr andaðist Einarr ábóte ok ()n* Bjarnarson. Um
várit var inne brendr Onundr í Langahlíð af Kolbeine [Tuma-

syne ok GuÖmunde^ enum dýra. Um sumarit eptir var Ijöl-

mennt til þíngs; þá ríðr til þíngs Guðmundr prestr Arason,

ok vóro honum seld seálfdéme um mál hans. Á þíngino býör

honum heim Sigurðr Ormsson austan frá Svínafelle, ok reið

hann af þíngino suör í Haukadal, en þaöan suör undir Eyja-

fjöll, ok svá austr í Ver ok til Svínafells; þaðan austr í Fjörðo;

svá í Fljótsdalshérat ok til Vápnafjaröar, ok í lleyöaríjörð ; svá

norðr um hérot um Reykjadal ok um Ihijóskadal ok út um
Eyjafjörð, ok til Svarfaðardals, ok kom heim til Ufsa nér vetr- .

nóttum. En í farlengð hans uröo íleirc iutir nyLsamligir ok

merkiligir, en vér megim telea, af yfirsöngum lians ok vaz-

vígslum, ok bru[njna vígslum ok öörum vígslum. En af slík-

um lutum ok mörgum öörum tók mönnum at vaxa svá mikil

ástúö ok alhuge til hans, at allir enir*^ vitrostu menn lönguöu

til hans fundar ok heimkvámu^.

**J>etta haust andaöist Jón Loptsson austr í Odda. Nú er

Guðmundr prestr at Ufsum um vetrinn. llann ferr [um vetr-

inn^ \estr um heiðe, at hitta biskup ok skripta mönnum, seiu

i) hér byrjar aptr B. a) á VOUum, b. v.

'é) Frá feriTum Gu&rtiundar prcsts, A (54).

4) ]}. e. Án ;
Arni, B ;

Ari, ísl. Ann.

i) frá [ b. V. eptir S; Kolbeine cnum dýra, A, t) þann. A, B.

7) ok buí)u honum hoim, b. v. B. ») 4ndlát Jóm Loptsaonar , A (öð).

9j [ á langafíístu, B.
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þú gerðist mjök veiiea hvern vetr. þá kom á lund hans sá

inaðr, er Ófeigr hét, iiann var búandmaör, ok góðr maðr ok

gagnsamr; hann hafðe augnaverk mikinn, svá at hann mátte

[ekke sjá*. En er hann liitte Guðmund prest, 'þá var hann

at skripta mönnum í baðstofu. f>á var lionom fért vatn at þvá

ser í, ok litaðist valnit af höndum l»ans. En þat var þá venea

margra manna, at þvá sér í handlaug hans, ok batnaðe mörg-

um mönnum augnaverkjar ok svá annarra melna, er þat gerðo.

Ofeigr tekr ok þvér sér í þesso vatne, ok sá hann eige hvernig

litt var vatnitj en þat fylgðe, at hann varð svá skygn, sem

aldri liefðe verkr kornit í augu hoiium, ok sá augnaverkr kom
aldri at honum síþan.

-þenna velr varð vilron um helge J^orláks biskups, at

þat vilraðist þorvalde preste lunda ok mörgum öðrum lire

norðan land. Sú vitron var sögð Orme preste Eyjólfssyne, er

var kapalín Thorláks biskups; hann var þá at Hólum ineð

lirande biskupe; en hann sende þogar rit um vitronina Guð-

mundc preste Arasyne, því at þeim hafðe oröit áðr rétt um
helgina Thorláks biskups, ok segir Guðinundr prestr Orme

preste, at Thorlákr biskup var hinn helgaste maðr, ok var af

því þau missere mjök heitið á hinn séla Thorlák biskup fire

norðan land af inörgum mönnuin. [INú hefir Guömundr prestr

xvj vetr ok xx-^

Frá leiðslu Rannveigar.

28. Sá atburðr varþ enn um vetrinn austr í Fjörðum, at

þar féll kona í dá; hon hét llannveig; hon fylgðe preste þeim
er Auðunn hét; hon haföe fylgt ööruni preste áðr. llon var

* mörgu lage trúmaðr mikill, þótt henne séist lítt um þetta.

þat varþ með þeim atburð, at hon féli niðr [í forskála, er hon

skylde ganga fram or baðstofo snemma um morgininn, ein-

saman-*, ok kvómo menn svá at lienne, at hon hafðe þarlenge

legit. Hon var boren í stofu, er menn fundu hana, ok sáto

íiienn yfir henne um daginn, ok sá, at hon var eige öndut^,

f^í'R því, at hon kiptist við harl stundum, sem henne yrðe

«) [ varla upp sjá, B, 2) Vitron um helgc [jorláks biskupSy Á (50).

>) leilbr.
; xvij vetr ok xx, A; frá [ v. i ií.

«) [ er hou gekk fram or stofu, Ji» s) íirend, B,
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injök sárt. ]>ul var þváttdaginii at í'ustuígang, En er liou

raknaðe við uni aplaninn
, þá settist lion upp ok signðe* sik,

ok bað guö hjálpa þeim öllum, ok sagðe, at mörg tíðinde ok

stór hafðe borit firc banu, þau er hon skylde segja enuni

ðztum kenncmönnLim, ok var þar eiukaör til (iuömundr prestr

Arasou, þegar er bon neðe honum, ok Lírodda- preste, er þá

var í Fljótsdals héraðe, ok þat at segja hverjum þeirra, sem

til kom, þótt þúngt þétte. [En^ver urðom þessa áheyrsla af

þeim er viö vóro staddir af seálfrar lieimar oröunr^, þá er hon

sagðe Guðinunde preste Arasyne þessa vitron , at bon sagðe

koma at sér fjandr með ógn mikille, ok gripo í bendr henne,

ok leiddo bana hart ok óþyrmilega, þar er vóro [hraun ok

klúngr-* ; en þar er þau fóro sá hon kvalar margar, ok menn

í kvölunum; en þeir fóro með hana, uuz þeir kómu at þar

hon sá íire sér því líkast sem \cre kelill mikUl, eðr pylU'

djúpr ok víðr, ok í bik vellanda, en umbverns^ eldr brennande.

[>ar sá hon marga menn, béðe lifendr ok dauön, ok hon kende

suma þar. llon sá þar aUa nér böfðíngja ólérða, þá er iila

fóro með því valde, er þeir böfðo. I>á tóko fjandrnir til orða

við bana, ok méltu: Jiér skaltu fara í olan, lil þessa befir þú

þér verkal, því at þess bins sama ertú bluttakare sem þeir,

er [bér ero í niörc*'', þaf^ cr ieiöiligr bórdómr, er þú befir

framit**, er þú iiefir lag/i undir ij presta ok saurgat svá þeirra

þjónosto, ok þar mcð ofmetnaðr ok fégirne. Nú skaltu bér

vera, er þú vildir aldri af láta at þjóna oss; nú skoUi vcr þik

marga vega kvelea. Síþan draga þeir bana fram at pyttenuin,

eu þar var svá óguiiig vella, at stökk or upp á fétr Uenne;

ok ailt, þar cr hon var ber, þá var bon brunnen er hon

raknaðe við. f>á var hon bréddare en frá mege segja. Ilon

i) signaÍJi, Ji. 2) Báríi, 395.

3) frá [ cn ek heyrÍJi þetta, segir sá er sOguna heíir setta, af sjáHVa.i'

hennar framsögn, /f. 395 hefir: En ek, er Jienna atbur^ skrifa^i í fyrstu,

heyríia ek af skilvísasta nianuí, er hjá var, þá cr Rannveig sagí)i Guí)-

muiidi presti. — 204 hefir:- En v6r \ivtum })essa áhcyrsla af sjálfrar

hennar frásíign. 4) [
klúngr ok hornkn, B,

i) ximbergis, 0) [ þú sér hér í ofan, Bj 204.

7) Jjann. 204; því,

c) Lei^r. eptir 204, i ^ er greinin: ^,])vi (þat) er 1. h. er h. fi*.

óvart ritii^ ofsnemma : (J'ara í ofan, J)ví cr 1. b. er J). li. fr. til þessa^', 0. s. fi'V-
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kallaðe á lielga menn til árnaðar orðs sér ok miskunnar við

guð, fyrst Mariara clrotníugu ok Petr postula', [Hon kaliaöe á

hinn heilaga Ólaf konúng ok Magnús jari inn heiga ok Hall-

varð, því at menn héto þá mjök á þá hér á lande^. En í því

bile kemr yfir hana Ijós uiikit, ok sér hon at menn fylgja

Ijósino, göfugligir ok þó með ógn nokkurre. þesse sýn varð

hon fegin mjOk, ok styrktist svá þegar at hon þorðe spyrea,

hverir þar vére. En þeir sögðo, at þar var Ólafr konúngr ok

Magnús jarl, ok hinn heilage Hallvarðr. þeir taka til hennar,

ok taka haua or höndum Ijandauum, ok leiddu hana í brot. þá
sletta fjandrnir eptir henne svipu, ok kom um miöherðar * henne,

ok bak ok lendar, ok melto þetta við: ,,þótl vér verðum nú

sem optarr at láta várt mál er vér eigumst viö
,

þá skal hon

þó hafa nokkut íire endime sín". Svipan var glóande, ok

brann * þar allt sem hon kom viö. En er fjandrnir vóro í brotto,

þá tóko þeir til orða, er henne fylgðo: ^,nú er þér sýndr verþ-

leikr þinn ok margra annarra, at eige mætte svá búit iýða um
margra manna ráð. En þess skaltu skyld, at segja þat hverj-

uni manne, sem þú hefir sétum hans mál. Nú branntu því á

fótum, at þú hafðir skrúðsokka ok svarta skúa, ok skreyttist svá

við körlum; en því a höndum, at þú hefir saumat at höndum

þér ok öörum á hátíþum; en því á bake ok heröum , ut þú

hefir borit á þik skrúð ok lérept, [ok skreyzt við körlum afmetn-

aðe ok óstyrkt^. En firc því at guö er mildr ok miskunnsamr, ok

þú hézt áMarío drotníngu ok Petr postula ok oss til árnaðar orðs

þér, þá sendo þau oss fire sik, er þú mundir nú fire farast

ella, ok hafa þau þat þegit af guðe, at þú skait lifna ok béta

misverka þína, ok skaltu ná at seá veröleik heilagra manna,

er hér ero á yðro iande, béöe lifendr ok andaöir, því at eige ero

á öðrum löndum at [jafnmiklum mannfjölda*' fleire heilagir

menn en á íslande, ok halda bénir þeirra ok várar landino upp,

en ella munde íire farast landit".

'^pái kemr af nýjo yfir hana Ijós mikit, þar fylgir maðr mikill

ok ítarligr, ok svá bjartr sem snjór, svá vóro ok kléðe hans.

1) því at þar váv Petrskirkja á Berunesi í Austfjörí)um, b. v. B.

2) [ V. í JB. 3) lieríiar, /i. 4) hon, b. v. Á.

b) [ af tilteyging saurlifnalbar, B. o) [ jöfnu manntalt, fí.

t) yitraiHst Petr postuli ok Maria drottning, á (57).

I. B. 30

I
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f)eir sögðo hcnne, at þar var Petr postule. En er þeir höfðo

farit með hana uin stund, þá kemr [enn af nýjo Ijós yfir hana

mikit ok meire birte, en fyrre hefðe hon slíka sét úðr; þar

fylgðe sétr ilmr^ , ok því Ijóse fylgðe Maria drolníng, guÖs

nióðir, en hon var svá björt sem sól, svá at hon mátte eige í

gögn henne sjá; þar voro fire þeim vellir sléttir ok fagrir með

allskonar blóme ok unaðe ok ilm; þar sá hon halhr fagrar ok

margar, ok hús, béðe há ok mörg ok fögr, svá at hon

þóttist eige skilea mega dýrð alla, ok vóro þó eige öU jafndýrð-

leg. I>á taka þeir til orða ok mélto við hana: ,,nú sér þú

hér staðe þá, er eigu helgir menn, béðe lifendr ok dauðir;

en hér ero hús eige öU jafnfögr. [llér ero biskupar yðrir"

því at þeir ero helgir menn aUir, ok ero þó helgastir af

þeim Jón biskup ok Thorlákr biskup enn ýngre; en þá nést

Björn biskup, ok Isleifr biskup, ok Thorlákr biskup enn eUre.

^Svá ero ok þessir hclgir menn, er nú lifa, af skapraunum

sinum ok þolinméöe |ok óblýöne lýðsins við sik, því at því

helgare er hverr maör, er hann hefir meire þoHnnicðe fire

guðs nafnc*. En bús þat, er þú mátt scá, fagrt ok hátt, ok

heyrir ekke þangat, því at þar er hljótt, þat á Björn einseto-

maðr at þingcyrom. En annat hús þar heá, hátt ok göfuglikt,

þangat mantu heyra söng fagran ok hljóð mikit ok dýrðlikt,

þat á Guðmundr prestr Arason
,

því at svá halda bénir hans

upp lande þesso, sem várar bénir halda upp Norege ok Orkn-

eyjum , ok man hann verða mestr upphaldsmaðr lande þesso

ok sitea eige í légra séte en Thomas ercliibiskup á Englande".

Marga lute'* sá hon þar merkilega ok heyrðe®. En er hon

raknaðe við, þá var hon orðin svá rédd^, at hon mátte varla segja,

ok svá ávallt síþan, at hon skalf jafnan, er hon skylde nokkut

um réða. En af vitron þcsse tóko margir menn mikla bót,

er leyndir lutir vóro sagðir í fare þeirra seálfra; en þó lögðo

sumir menn öfund á þat, er firelitnir vóro (fire sína aná'

marka, en nento þó eige við at skileast, at bcta sína misverka.

**J>enna vetr var Gregorius messo hríð^ ; seá vetr var kall-

i) [ inyklii meiri bivta nieí) ilm ok sætleik, B. a) [ b. v. li} v. í

3) /jeir söfifíto henne frá, A (58j. 4) [ v. í 5. 5) aW, b, v. 395»

0) þótt liör se ci skrifalbir, b. v. 395. 7) ok .sta[í)]laus, b. v.

«) Tíi)cnde, Á (59). cu mikla^ b. v. B.
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aðr fellevetr. Um haustið eptir vóro víg í Laiifáse, er vegnir

[vóro] ij synir Arnþrúþar, J>orsteinn ok Snorre, ok ij. senir

þórðar laufésíngs, Hákon ok Ilildebrandr', [en þann vetr and-

aðist Sigmundr Ormsson austr at Svínafelle ok Kálfr Snorra-

son. Transíatio sancti Thoríaci, Fall Ríkarðs Englakonúngs.

Björgynjar sumar. Fall llaralds jarls únga úKalanese. þá hafðe

Guðmundr prestr Arason xvij vetr ok xx^.

Guðmundr prestr ferr til Staþar.

29. Um várit eptir pascha þá ferr GuðmLindr prestr vestr

um heiðe, at hitta vine síne ok fréndr. þá hýðr honum heim

til visíar Koibeinn Arnórsson tii Staðar, ok réðst hann þá þangat

um várit at fardögum, ok móðir hans. J>á var hart vár, ok riðu

þeir Brandr biskup [eige]-^ til þíngs ok Guðmundr prestr Ara-

son, um sumarit. -^En eplir þíngit þá sendirPáll biskup menn
sunnan eptir Brande biskupe ok Guðmunde preste Arasyne, at

þeir skyldu koma suðr í Skálaholt þegar sem skjótast, því at

Brandr biskup hafðe sent bréf um jarteinir ok vitronir Thoriáks

biskups [Ul þíngs, ok var ráðit á þínginu, at taka upp heigan dóm
þorláks biskups^*, ok taka hann í heilagra manna tölo; ok fara þeir

suðr eplir þíngit ok koma í Skálaholt at Margrétarmesso hinne

síðarre**. En í þesse þjónostogjörö, er þá var gjör guðe tib dýrðar

ok hinum sélaThorláke biskupe, þá sette Páll biskup Guðmund
prest Arason nest þeim biskupunum at allre sýslo, ok léto þeir

hann þerra kistonne með sér"' , er biskup var í kirkju borinn,

ok Guðmundr prestr réð mesto, hvat súngit var, þá er heilagr

dómrenn var upp tekinn. þar vurðo margar merkilegar jartegnir

af heilagleik Thorláks biskups meö guðe. þar lét Páli biskup

Guðmund prest vígea sér kermikit fullt af vatne til heilsobótar

niönnum, því at þér jarteinir urðo at vazvígslum hans um allt

land, béðe fé ok mönnum, sem nauösyn krafðe til.

i) Á þessum orÍJuni endar 204, sja bls. 436 athgr. 7. sííiast.

a) lei(5r. ; xviij. v. ok xx., A; frá [ v. í jB. 3) b. v. eptir B.

4) XJpptekinn heilagr dómr Thorláks biskupSy A (01).

a) [ b. V. ifj V. i já.
,

e) I 395 er hér rangt sagt frá: a^ Brandr biskup riti á Jiíng þetta

s^mar, en af J^íngi i Skálholt, og aí) Páll biskup löti ^etta sumar lesa

^PP jartoinir á þínginu.

l)ann. Á og tviskrifar mcð' sér,

30*
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^Húskarl var sá í Skálaholte er Halldórr hét, hann var

kreptr- svá mjök, at heitt'^ var hörund hans alU af ofverkjiim**

;

en af hitum ok ofverkjum þá stóð vatn undir alit'^, ok vettust undir

herðum honum kleöin. En þat þótte þeim Pále biskupe ok Gixure

Hallssyne mein mikit, því at hann var hagr maðr, ok rézt Giz-

urr nú um við Guðmund prest Arason , hvat þeir skyldo at

gera. En hann kennde þat ráð til, at ríða skylde á hann við-

smjörve, ok fóro þeir báöir til viðsmjörsms, ok vígir Guðmundr

prestr viðsmjörit ok ríðr á hann af spéne ; en litlo síðarr

var hann alheill, ok sýnde sik heilan annat sumar Guðmunde Ara-

syne á alþínge. Nú ferr Guðmundr prestr heim norðr til Skaga-

fjarðar ok til Staðar ; var hann at Stað þau missere meö Kolbeine.

*^Sá atburðr varð heima þar at Stað, at kvíga cin sýkðist,

er Kolbeinn átte, svá mjök, at honum þótte nér dauð vera,

ok gengr hann Kolbeinn til, ok segir Guðmunde preste, at þá

lá kvígan úte á velie, ok rétte béðe frá sér fétr ok höfut, ok var

uér dauð. I>á ferr Guðmundr prestr til með helga dóma sína,

ok gengr [vij sinnum umhverfis'^ með helgan dóminn, ok sýngr

yfir henne. fá sprettr kvígan upp ok þegar alheil, ok leypr

hart um völlinn.

^Sá atburðr varð at Hrafnagile, at þar kom fali á fé, ok

er spurt, ef Guðmundr prestr vile til koma. Hann ferr til, ok

létr reka á stöðul allt féit, ok vígir vatn ok berr yfir helga

dóma; gefr síþan þat ráð til, at taka skylde ofan úteklukku,

ok rísta á crudfixum fjórum megum , ok hríngja henne yfir,

en því var gleymt-' at taka klukkuna ofan þegar hann fór í

brot. En þá litlo síðarr féll ofan kiukkan seálf, ok sakaðe

ekke, ok var þó undir grjót, ok var þetta þá at gert, ok tók

af þegar allt fallit.

^^[þetta varð allt á einum misserum: Flóð et mikla. I

lög tekin Thorláks messa. Fálka víg**. [þesse missere féH

Philippus jarl ok Ríkarðr Englandskonúngr^^. í>ann vetr sat

i) Frá húskarle, A (02).
_ 2) likþrár, B. 3) hvítt, 395.

4) hrufiim J); en luidir þeim lá vatn ok ilskuver, b. v. 395,

i) hnifunum, B. c) Frá táknum Gu'dmundar prestSy A (03").

7) [
þrimr slnnum \imbergis, B,

e) Giiámiindr prestr gjöroi at fjárfalle, A (64), 9) glaeymt, A^

lo) Tiilende, A (05). n) [ v. í B.

la) [ b. V. li.
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Guðmundr prestr at Stað; [þá hafðe hann xviij. vetr ok xx^.

En um várit rézt hann á Víðemýre til Kolheins Tumasonaí

nieð Hð sitt, ok gerðe hann bú í Brekko liðe síno, en hann

var seálí'r á Yíðemýre.

Capitulum.

30. Um sumarit ferr Guðmunclr prestr til þíngs , en sá

maðr var á þíngino, er fótar mein hafðe
,

fþat er menn kalla

spýtu. J>at var^ með svá miklum óhégindum, at hann mátte

varla þola; þá kemr Guðmundr prestr til, ok sýngr yfir hon-

um, ok ríðr á hann vatne vígöu, ok varþ hann heill, en lóknar

fengo ekke at gert áðr. Af þíngino ferr hann í Borgaríjörð,

ok bjóða menn honum heim um allt héraðit, ok vígir hann

þar brunna víða, ok fengo menn hvervetna bót afmeina sinna

af vatne hans ok yíirsöngum, þótt hér sé fátt talit, því at

meirr fmnst í frásögninne fáfreðe vár ok óvizka, en efnaféð

atburðanna.

^Sá atburðr varþ út á Hvítstöðum-*, at þar bjó sá maðr,

erJón^hét, hann var vanheili*'', svá athannláíkör ij.velr; þar

kom þá Guðmundr prestr, ok söng yfir honum, ok bar á liann vígt

vatn, ok bar yiir hann helga dóma sína, ok varþ hann þegar heill.

^l^aþan fór hann vestr í Ilvamm, ok var at brúðlaupe

Snorra Sturlosonar, þaðan fór hann vestr í Saurbð ok í Fagra-

dai, þaðan á Reykjahóla, á lleykjanes; þar vígðe hann brunn,

þann er þeir migu i síðan til háðs við hann ; en þó batnaðe

eige síðr en áðr við þat vatn. faðan fór hann til [Staðar á

Ueykjanese, til forgils Gunnsleinssonar, ok hvarf þaðan aptr,

ok fóro þaðan norðr til" Steingrímsíjarðar
,
þaöan norðr til

Miðljarðar ok svá heim til Yíðemýrar um haustið, ok var þar

1) leidr.; XIX. vetr ok xx, Á; frá [ v. í B; 395 b. v. : Sem Gu^miindr

pi'cstr haf^i verit einn vetr at Sta^ , baub Kolbcinn Tumason honum til

*íin á Vií)emýri. Kolbcinn áttc Guií)ri^i(!) dóttur |)Drvar<)s, föburbró^m*

Gut)mundar, hann var mestr vir'bíngama^r af leikmönnum i Skaffafir^i,

vitr niaí)r ok hit mestaskáld, yrkjandi mörg kvæ^i mc^ frábrcru lofi til gu^s

^óí)ur Mariam, ok at mörgu var hann vel faUinn, j)egar hann varí) eigi

sigra^r af ofmikhi kappi.

2) [ v. í 3) Miracuhtm, Á (67). 4) á Mýrum, b- v. B.

5) þann. tí \
'\ Á cr cyí)a fyrir nafninu. 0) vanmegn, B.

i^) GuiTmundr prestr fór i Huamm, Á (G8j. s) [ v. í ö.
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um vetrinn í góðo yfirlete, ok lagðe Kolbeinn svá mikia virþ-

íng [á hann], at hann kallaðe hann þá sannliga helgan mann,

ok kallaðist seálfr margar raunir á því hafa. Um sumarit áðr*

var Thoriáks messa leidd í lög.

Frá Sigurðe Ormssyne.

31. Eptir andlát Jóns Loptssonar tóko til deilur þeirra

Sénnmdar ok Sigurðar Ormssonar; þeir deildu um arf þess

manns er Gellir- hét, ok hafðe Jón Loptsson haft handsöl á

fjám hans, en erfíngjar voro austr í sveit Sigurðar, ok tók

hann féit undir sik, ok sette í þann mann er Káre hét, ok

urðo þar um deiUir á þínge; bauð Sémundr á gjörð forvalds

Gizurarsonar, er þá átteþóru, dóttur Guðmundar gríss ok Sol-

veigar systur Sémundar, ok þar með Páls biskups, en Sigurðr

vilde þat eige, því at þeir Sighvatr Sturloson ok Kolbeinn

Tumason lölto hann sétta, ok héto honum öllum sínum styrk,

ok urðo þesse mál ekke greidd á þvi þínge.

'*En um vetrinn er á leið, þann er Snorre Sturloson haföe

kvángazt um sumarit áðr, fóro þeir Sémundr með xxx. manna

austr á Síðu, ok lét Sömundr drepa Kára, er sat í fcám þeim,

er Gellir hai'ðe átt. En um várit haföe Snorre Sturloson stefnt

Sigurðe tii várþíngs at |ííngskálum. Sigurðr sende snemma

um várit Arnór Tumason á fund þeirra Sighvats ok Kolbeins

Tumasonar, ok bað þá koma til sín með allan aíla þann er

þeir fenge til
,

því at hann þóttist þurfa um mála tilbúnat

þann, er þeir átto at kéra.

^Sémundr sende Snorra Sturloson til Borgarfjarðar at kveðea

upp þíngmenn sína, er faðir hans hafðe átt, béðe marga ok

góða béndr, fékk hann þar gott mannval. þá er Snorre kom

i Skálaholt með foroneyte sitt, var Arnórr þar fyrr kominn með

liðsbón þeirra Sighvats ok Kolbeins. l>á var Snorre tvítugr en

Arnórr xviij. vetra, ok þóttust eige mega draga meire flokka á

vársdag svá mikit stórieiðe. Sigurðr varð sekr á þínge.

^Nú er þar til máls at taka, at hvárirtveggjo samna Hðe

1) eptir, Ji (rangt). 2) GlæÍJir, St.

») Liifsdráttr Signr>Tar oh ArnórSj Á (70j.

4) Frá Snorra Siurlo&ynd, A (^71).

ö) Sétt Sigur&ar ok Sémundar^ A (72),
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af nýjo, ok varð Semundr myklo fjölmennare. Sigurðr hafðe

CC. manna, ok hann fréltir at Sémundr hefir DCC manna.

Ferr hann upp á cyna með Hð siU, ok býst þar við. En við

þenna vúöa þá ferr til Páll hiskup ok J>orva!dr Gizurarson at

leita um s6ttir. En við þenna aflamun gjörðist Sigurðe sá

einn til, at séttast við Sémund; vóro þá griþ seld, ok fundust

þeir heá Forsá heá Skógum , ok varþ sú sett, at Páll biskup

skylde gera um á þínge. 'Fara nú til þíngs hvárirtveggju, ok

lýkr Páll hiskup þar upp gjörðum við ráð hinna heztu manna.

Görir hann eignir til handa Semunde, en stiliir svá gjörðum,

at hvárirtveggju máttu vel við una; en Sémundr hafðe af mál-

um þessum sémd ok virþíng. Kolbeine líkaðe iUa þessar mála-

lyktir, en Sighvate miklo verr^.

Upp tekinn heilagr dómr Jóns biskups.

32. þenna vetr, er Guðmundr prestr var á Víðemýre, var

vetr mikiU ok horfðe til mikilla úhéginda fire mörgum mönn-

um. J>á berr mönnum í drauma um heilagleik Jóns hiskups.

En þat vitraðist, atveðrátta munde batna, ef heilagr dómr hans

vére upp tekinn. Var þat þá ráðit afBrande biskupe, at hann

sende eptir Guðmunde preste Arasyne á Víðemýre, at hann

skyide til koma, ok vera forráösmaðr þeirrar þjónosto, því at

hann seálfr lá í rekkjo. Stcfnir biskup at sér kennemönnum;

en svá var veör illt, at Guðmundr prestr kom nótt síðarr en

étlat var ok ákveðit var, ok var hans þó bcðit. En er hann

var kominn, þá var upp tekinn heiUigr dómr Jóns biskups með
stórum jartoinum, vij. nótíiim eptir Mathiasmesso um fösto^.

**En um várit ferr Guðmundr prestr norðr í Eyjatjörð

eptir pascha ok allt upp í Saurbá; þar var sveinn einn, hann

i) Frá gjörlY Páls biskups, A (73). -z) kap. 31. v. í B,

3) /Jér skýtr lí inn síigunni um fer^ Kolbeins ixm KjiU, sjá Vi^b. kap.

2i — 395 bætirvi^ : gckk sú þjónusta fagrliga fram eptir forsögn hins góba

Gruíimundar. Margar úgœtar jartciknir birtust á Jieini degi fyvir verí)leika

^íigna^s Johannis, fyrsta í heilsugjöf Brands biskups, ok batna^i ve^rátta

^iin aUt land , ok fleirum táknuin öbrum , hvaí) fyUilega greinist í hans

jarteikna búk. Guí)mundr prcstr fór hcim á Vít)emýre , ok var þar um
vetrinn í gó'Dre virí)ing lijá Kolbeine.

4) Frá lúhnum Guihnundar prests, Á (75).
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var kryplíngr ok illa haldinn af ofveriíjnm, svá at liann mátte

varla standast. [Hann redde um við Einar' , at Guömundr

prestr munde vilea koma tii hans ok sýngja yfir honum; hann

ferr til, ok sýngr yfir honum lenge ok ríðr á hann vatni síno,

ok gerir hann [farinn-. En eptir þat þá tekr sveinninn at

réttast þegar, ok varð hunn skjótt alheill þessa meius. |jessa

sveins verðr getið síðarr í sögunne.

•'^Sá atburðr varð enn þar í Saurbé, at kona sú er Hall-

dóra-* hét, hon var fóstrsystir'^ Guðmundar prests ok uune

honum mikít, ok hon var þá viö aldr: hon sá um dag, ef

Guðmundr prestr söng messo , at Ijós mikit kom yfir hann,

svá bjart ok mikit, sem sóiargeisle vére. J>at skein á hann

um alla lágasöngva nér, ok leiö síþan í lopt upp^. En meöan

hann hafðe brot verit or héraðe, þá haföe andaxt móöir hans

Úlfeiðr, ok var Hke hennar fylgt til llóla, ok var hon oleut

áðr, ok tók Brandr biskup við h'ke hennar með ástúð.

Guðmundr prestr á Víðemýre.

33. Nú ferr Guömundr prestr á Víðemýre, ok er ráðin

vist hans heima þar framleiðis, því at Kolbeinn lýste því fire

alþýðo manna, at hann fynde mune á, at þá félle minne matr

fram í búe, er hann var heima með klerka sína, en þá er

hann var í brottu, ok kvaöst hann því meirr kostgélá'' heima-

vist hans, en hann munde elligar". Ilann ferr enn lil þíngs

um sumarit. I>á var leidd í lög Jóns messa biskups at bön

Crands biskups ok tölo Guömundar prests Arasonar, er hann

talaðe um í lögrétto. A þínge buöo honum hciai Vestfirðíngar,

ok fór hann af þíngino vestr í sveilir tii Dorgarfjarðar ok svá

til Breiöafjarðar. En er hann kom á Ileykjanes, til J>orgils

Gunnsteinssonar
,
þá ráða þeir þat með sér, at [hanuj skyle

taka við syne hans, er Lambkárr heitir, til fóstrs ok kenna,

i) [ Einar bónde ræddi um, 2í. 2) aUan votan, B,

3) Fireburtrvj Á (7tí). 4) HaUbera, 305,

&) l)ann. /i, 395; fo systir, A.

ö) sag^i HaUbera þessa sýn vitrum mönnum , ok þótti öUum mikUs

wm vert, var hiin kona mcrkor^ , ok því grunaí)i engimi Íiennar sögu hör

\im, b, V. 395. 7) kosta á, íí.

b) Hér skýtr 395 inn sOgunni um í'erí) Kolbeins um Kjol (sjá Vi^b. kap. I^)-
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ok staddrvar við marga funde ok marga lute síþan, þá er ero^

í þesse sögo.

^Nú vill Guðmundr prestr fara af Keykjanese ok til Flat-

^yj^i') [þíit cro iij. vikur sjáfar*^
;
þar vóro til fcngnir sveinar

þorgils úngir ok húskarl einn, at ferja Guðmund prest þangat

allt í Flatey. J>orgils mGlte til Guðmundar prests : .^gefðu svein-

um mínum byr ok blezan þína, þá er þeir fara aptr, því at

þeir ero allóknáir, ok fel ck þá þér á hende". — .^Biðea skal

ek", sagðe hann
,

,^at guö gefe þeim byr". þá fara þeir, ok

koma [í l-lval[l]átr, því at mart [er] eyja á leiöinne , ok koma
annan aptan í Flatey * , ok var logn um duginn. þá bjoggust

sveinarnir þegar heim, ok rcddu um , at hann skylde efna við

þá, ok gefa þeim byr; en hann lezt mundo biðea guð, ok gekk

til kirlíju. En þeir íoro til skips ok bjoggust til siglíngar , ok

draga þar upp segl sitt. í>á kastar þegar vinde á eptir þeim,

ok sigla or vörum, ok légja eige fyrr segl en heima í vörum

um morgininn eptir. feir höfðo því betra byr, er þeir höfðo

lengr siglt.

^þaþan ferr Guðmundr prestr vestr í Fjörðu, ok verða þar

margir merkiiegir lutir í slórum jarteinum
,

þótt [vér munim
fátt 'dí^. En er hann var í SauðlausdaH

, þá vígðe hann

þar vatn, ok bar þar kona heim í húfu sinne, því at hon hafðe

ekke ílátið tii vazins, ok var húfan þur á utan, en vatnit var

í húfunne. fá ferr maðr einn hverr [um fjall eill bratt" með
vatnit í bytto, ok setle niðr lijá ser, er hanii batt skó sinn; en

þá steykkr byttan ol'an íire fjallit, ok hleypr stein af steinc,

nnz hon kom á jöfnu. þá þólte honum sake ut mikill um
vatnit, ok fór hann ofan af fjallino ok þar til er byttan stóð,

ok \ar hon heil ok enge drope or.

•*|>á ferr Guðmundr prestr norðr íFjörðu, þar til er hann

kemr í Keldodal til J^órðar Arasonar; hann var vanhcill svá

mjök, at hönd hans var visnut af ofverkjum, svá at hann mátte

eige skera mat fire sik; hann tók vel við honum, sem allir

enn vcr'&a siibar saj^^ir, S*

2) Gui)mundr prestr fór iil Flateyjar, Á (78).

3) [ V. í B. 4) [ til I'lateyjar, Ji. 5) Jartein at vatncj A (79).

0) [ hór sé fátt af sagt, B; hór só fátt skrifa^, 395.

t) liannig Á, li. «) [ h. v. li, 0) Jartein, Á (80).

1
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aðrir. En um nóttina, er hann þóltist eigc mega liggja, þá

gekk hann út; en er hann kom inn í skálann, þá sá hann til

rekkju Guðmundar prests Ijós mikit, svá sem skine geisle, ok

gengr hann til at seá. |>ví slér á, athann rettir höndina í Ijósit,

þá hina veiio , ok var þá Ijósit jafnbjart á hendinne, sem áðr

sýndisl honum. En eptir þat var höndin heil ok styrk, ok

verklaus. þá h'ðr af Ijósit. faðan ferr hann í Haukadal, til

Árna rauðskeggs. t»ar var fengin til lœna um aptaninn, er

hann var kominn í rekkju, at klá fót hans; [hon var vanheil,

svá at krepptir vóro ij. fíngrnir eða iij*. En er honum þótte

ofkyrt klegit, þá spyrnir hann við mjök hart felinum, ok kemr

hellinn í bug fíngranna, þeirra er krepptir vóro, ok spyrnir hann

þar í, ok verðr henne við sárt. En fám nóttum síþarr kom

hon á fund hans ok sýnde honum hönd sína heila, ok þökk-

uðo allir guðe.þeir er sá.

Frá ferðum Guðmundar prests^.

34. faðan ferr hans unz hann kemr á Mýrar til Mögs^,

þar vígðe hann brunn, þann er náliga varþ allt heilt þat er á

bergðe, ok þar fengu bót konur ij, [svá at vér vitom víst'^, er

vaþit höfðo í iékinn þann, eðr keldo, er fell or brunninum.

þaðan fór hann út á Ingjaldssand , ok svá í Onundarfjörð , ok

þaðan norðr^ UI ísatjarðar, ok kemr hann í Súðavík at Math-

eusmesso
,

þar gefr hanu Jjárðe frtínda sínum til xxx hundr-

aða vöro til kvánarmundar
,

[ok var honum föstnut dóttir

Sleinþórs^ prests Bjarnarsonar. J>ar kom laupande [kona sú*^

er þuríðr hét, er fylgt hafðe Árna rauðskegg, ok áðr hafðe

setið í banne Páls biskups, ok fékk hann eige skilit þau. En

er hon heyrðe kenníngar Guðmundar prests iVrasonar, ok sá

jarteinir hans, þá gerðe hana engis jafnfúsa, sem at fylgja

honum. Nú verðr hon at leita sér ráðs , at komast or hönd-

um Árna, því at hann unne henne mikit, ok átto þau mörg

i) [ henne lágii iij fíngr i lófa, B, 2) biskups, Á,

3) mágs síns, Bj rangt (sjá St. 4. 13).

4) [ V. í jB; vóru þess lilutar margir skœrir vottar, 395.

5) um hei^e, b. v. B,

6) tannig cptir B og St. ; Steinolfs, A. Frá [ vi^ dóttur Steinþórs, B ;
í>or

atoins prests Bjarnarsonar úr Holti, 395. r) [ leÆr,; konu þá, Á,
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börn; hon var vén kona; ok komst hon með laupe á brotj ok

kemr hon Malheusmesso á fund Guðmundar prests Arasonar,

ok féll til fóta honum, ok bað [miskunnar með miklum iðrunar

gráte*, ok beidde viðtöko, ok hon mötte skileast við vandréðe

sín, ok hlaut hon svá mikit gott af funde hans, at hon viteaðe

aldri aptr síðan til hins sama vandrcöiSj ok fylgðe hon hon-

um ávallt síðan, þá er þau skilðe eige úfriðr manna, ok þótte

mörgum mönnum mikils vert um þenna atburð, með þeim

hétte sem þar varþ, í andligre hjálp. — f>aðan ferr Guðmundr

prestr til Vazfjarðar , ok þaðan til Steingrímsfjarðar til Jóns

Brandssonar. En þá var lið mart í för með honum, ok réddo

menn um, at senda- skylde menn fire, at segja, at þeir kéme

eige á úvart. En hann kvað eige þurfa mundo, ,,ok man guð

gefa-'' þeim hval nökkoruj áðr vér farim í brot". En þesse

orð fylldust svá, at hinn sama dag kom reyðr á reka Jóns, þar

er hann átte einn
,

[ok var honum sögð hvalsagan um morg-

ininn eptir; en þeir uröo fegnir þessum atburþ-^, ok gaf Jón

Guðmunde preste bók, [þá er gerseme var^, er Páll biskup

hafðe gefit Jóne. þaðan ferr hann [á Broddanes, ok norðr

þaðan um Flóa'^ til Miðfjarðar. En í för þesse, er hann fór

um Vestljörðo, veitte guð honum miklo fleira ok stérra en vér

kLuinim at virða eðr teiea, béðe í andligum jarteinum ok lík-

amligum. feir Vestfirðíngar felldu svá mikla ást til hans, ok

kennínga hans, at sá þóttist bezt hafa, er meira mátte gott til

hans gera, béðe í fégjöfum ok öðrum lutum góðum, ok Jgafst

þeim því þegar^ af guðe meire miskunn, at guþ sá ástarhug

þeirra, þann er þeir héldo ávallt síþan við Guðmund prest.

þá réðust um sumarlt til hans [prestlíngar, ok léto frendr sína

ok vine, ok girntust at fylgja honum*^, þar var Snorre^ frénde

hans, son Bárðar*^ prests Snorrasonar, er lenge var með hon-

um síðan. j>ar var ok Páll, £on Ingjalds prests. I>ar var ok

1) leií)r. eptir [ i^runar meí) miklum gráte, A,

2) þann. /?; (misskvifa^) sknda, A, '

a) firir oss, ok sendu, b. v.

4) [ V. i Xí. a) [ heiÍJuz (heií)ursP) gó?)a, B,

0) [ V. í /f. r) [
galt þeim þegar í hönd, U.

8) [ klerkar iij, B, 0) Einar, 395.

10) þannig ; B \
Bjarnar, j4.
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Lambkárr, son þorgils' prests Gunnsteinssonar , er enn var

með honum lenge síþan.

Frá táknum Guðmundar prests Arasonar.

35. Sá atburðr varð at Hofe í Vazdal þetta haust, þá er

Guðmundr prestr Árason var þar, at hann söng yíir sjúkum

manne, er'^ lá í kör, ok har yfir hann helga dóma sína, hann

lá í bekk heá enum sjúka manni ok sofnaðe á benenne, at því at

þeim sýndist, er hjá vóro. Djákn hans lá í bekkinum heá honum,

ok [Imé hann á hann ofan , er hann sofnaðe-*. En er hann

haföe skamma stund sofit, þá kennde djákninn ekke, at hann

lége á honum, en sá hann ok svá aðrir, at hann lá þar; þat

var mjök langa stund. En er hann vaknaðe, þá spurðe djákn-

inn hvíþat sötte, ,^er ek kennde þín eige, er þú hvíldir á brjóste

mér'' ; en hann vilde ekke frá segja.

''þákemr sú sagavestan orFjörðum, at maðr sá er Snorre

hét, vestr í Skálavík, [var leikinn]'' af flagðe einu, ok sótte

hann tröUkona ein svá mjök, at hann hugðist eige standast

mega. En þessa nótt hina sömu, áðr seá dagr keme, er áðan

nefndu v6r, þat var þváttnótt, þá skylde Snorre fara til tíða

einn saman , en langt var at fara. J)á kemr at honum tröll-

konan, ok sékir hann einart, ok begir honum til fjalls. I^áheitr

hann á Guðmund prest Arason , at hann skylde duga honum,

ef hann vére svá ávarðr guðe , sem hann etluðe , ok leysa frá

tröHe þesso. En í því bile sýndist honum [al] Ijós niikit kvcme

yíir hann; en Ijósinu fylgöe maör í kirkju-kápu, ok hafðe vaz-

stökkul í hende ok stökkle á hana; en [þá hvarf IröIIkonan^

þegar, sem hon sykke niðr. En honum fylgðe [Ijósif^ (þar

lil er** hann kom til bejarins. Hann þóttist gerla kenna, at

Ijósinu fylgðe Guðmundr prestr Arason. Nú bar þat saman,

at þetta var allt á einne stundo, at Snorra vitraðist, ok þal er

djákninn luifðe eige kennt þúnga af honum. Sjá djákne [varð

miklo optarr þessa varr'-'
,

því at hann hvílde heá honum
,

[at

1) þann. ú spáz. meh söinu hende, en ^,jDorkels" i textamim, A,

2) ok, 3) [ hncig hann af bæninni á hann, JB.

4) Frá Snorray A (83). 5) b. v. B; v. i A. o) [þannig B; v. í A'

7) l í A ritaí) fyrst: „Ijós mikit" en silíia gert úr tví ,,ljósit".

ö) [ b. V. eptir getg. En Ijósit fylg^i honum allt til bæjarins, /í.

9) [ l)ótt ei só ncfndr, var mjög elskabr af Gu^mundi presti, hann

B&ghi opt sinnis svá til bera, 395.
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hann þóttist eige kenna hans í rekkjonne; en hann þorðe þó .

eige at þreifa lil; en þá urðo ávaílt nokkorar jarteinir í öðrum

sveitum, þar sem hann var eige seálí'r, af heitum manna ok

kalle'. Seá inn same djákne haföe sull í höfðe sér, ok stóð

hann under hende honum í messo , ok lá olboge hans á sull-

enum, ok varö honum sárt viö mjök. En er lokit var mess-

unne, þá kennde hann eige suUsins, ok segir iiann fóstra sín-

um frá annan dag eptir.

^Síþan fara þeir til þíngeyra, ok koma þar um daginn

fire allra heilagra messo. En þat er til merkja, hverr þá var

alhuge manna skynsamra, þeirra sem þar vóro fire: Karl ábóte

ok Gunnlaugr múnkr, ok margir aðrir, áðr upp reis öfund sú

ok ofmetnaör, er síþan kom fram af mótgangsmönnum hans,

þeim er ávítaðir vóro af honum um glépe sína: at þeir gerðo

processio i móte hononi [um daginn-^ , ok var hann þá prcstr,

ok súngo [þeir á mót honum responsa^ : Yir iste in pojnilo suo

miHssimus apimruit^ dei^ gratia plenus; iste est qui assidue etc,

Nú berr þetta alltsaman mikit vitne, hversu sh'kir mcnn viröu

haus ráþ, áðr þeir urðo af metnaðe bhndir. þar teh- hann merki-

lega tölo alira heilagra messo. þaðan ferr hann út á Blöndo-

hakka, þar var hann mjök ienge. þaðan er hann ekinn upp

eptir Langadal , ok** var sendr maör eptir heste þeim, er feit-

astr var í dalenum ok sterkastr, ok var eige léð, þá gengr

hestrinn í brunnlök þeirra er átto, ok dó hann þar i. En Guð-

mundr prestr ferr, luvi hann kemr heim áYíöemýre at Nicho-

iásmesso, ok \erör Kolbeinn honum allshugar feginn, ok er

hann heima þar um vetrinn. I^á verða margir merkilegir lutir

í jarteinum.

''Kolbeinn átte rút einn, þann er gersime var í, ok hon-

um þótte góör; hrútrinn tók sótt, er kölhit var kríngio sótt,

ok varð dauövána. t>á söng Guömundr prestr yfir honum, ok

sette h'kneske Johannes baptisla á meðal horna rútinura, ok

verðr þá rútrinn heili.

^Einarr hét maðr, er kallaðr var forkr, hann tók mein

i)
f V. í B, 2) Frá ferl^um Gudmundar prests, A (84),

3) [ nœsta cUg firir aUraheUagrainessu, 395.

4) [ brœt)r Kesponsoriiim, B* sancte isti, dei et, B,

6) en ábr liann ri^r uovhv um Vatnsskarib, 395.

7) Jartein, Á (85). e) Jartein, Á (86).
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þat er sullo á honum skopin með óhegindum slórum; þá sýngr

Guðmundr prcstr yfir honum ok berr á hann vígt vatn, ok tók

þegar at svin[n]a^ sköp hans, unz hann varð alheili maðr.

[Nú er Guðmundr prestr Arason [vetre miör enj fertogr. þetta

varþ á einum misserum ok á eino áre, er Guðmundr prestr

var á Víöemýre enn fyrra vetrinn : Upp tekinn or jörðo heilagr

dómr Jóns biskups at Ilólum, ok í iög tekinn andiátsdagr hans

um sumarit á alþínge , sem fyrr er rilað. Andlát Sigurðar

Sverrissonar^. Orrosta á Strindseá. Bardage í Osiu. Andlát

f)orleifs beiskalda^.

Frá Guðmunde preste.

36. fenna vetr enn síðarra var Guðmundr prestr á Víðe-

mýre í góöu yfiriéte, ok fóro um várit at heimboðum norðr

um herot, i Fiatey* ok upp um Eyjafjörð, ok norðan at alþínge,

ok reið hann tii þíngs um sumarit. En á þínge buðo honum

heim b6ðe Sunniendíngar ok Austfirðíngar. llann reiö suðr

af þínge í Skálahoit. I>á nótt er hann var þar kominn and-

aðist Ketilbjörg nunna, ok iét Páli biskup Guðmund prest sýngja

fire líksöng yfir iíke iiennar; en biskup stóð yfir meðan ok

Gizurr llalisson, ok varö sú þjónosta svá merkiieg, at Gizurr

váttaðe því í töio sinne yfer"* gröfmne, at þeir þóttust eige

shkan líksöng heyrL hafa, ok virðo þeir henne til heiiagleiks,

er henne skyide slíks auðit vcrða. I>aðan ferr iiann austr yíir ár.

þá býðr honum heim Árnc á Skúmstöðum ;
þar var þá mikit fall ok

ákaft, svá at vij menn vóro fallnir, ok beðe naut ok hross
;
þar gistir

hann, okvígirvatn ok gengr með heiga dóma, ok stökkle hann

seáifr vatninu um akra hans aiia ok tööur ok um engjar, ok

tók þégar af faiiit alit. I^aðan ferr hann austr undir Eyjafjöii,

ok svá austr á Síþu, ok yíir Austijörðu, ok vígir hann þar

brunna á liverjum bé er hann giste. þá kemr liann á þann

bé, er at Lómagnúpe heiUr; þar \ar laup í ánne Lómagnúpsá,

svá mikit, at Örn*^ bónde hafðe af komizt [við iiian ieik' , en

drukknat hafðe maðr sá er reið með iionum, af iaupe árinnar,^ 1 _ -
I n r ' • ' "——— ——M I j 1 iu-^^__^^^^^^^__^^^^^_^^^__i_-''

1) þann. ^^svina", 122 (sbr. á dönskii svinde).

2) getg. ; Snorrasonar, Á; Siguríir lávarí)r antla^ist 1200.

3) frá fyrra [ v. i B. 4) vígjandi þar brunn ok vííia annarsta^ar,

»

b. V. 395. 5} þa.nu. A á spázíu, en i í textanum.

0) Einar, 395. 7) [ við trau^, Ji.
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ok braut^ niðr lönd manna. Menn sáto við ána íire austan,

ok mátto eige yfir komast, því at áin var berliga úfér, ok er

þeir Guðmundr prestr kómu til árinnar, þá sá þeir, at hon

var úreiö, ok stíga þeir af hestunum ok bíða. þá seá þeir at

áin iellr fram. En er þeir höfðo setið við ána langa stund,

ok treystast eige at ríða, þá sá þeir, er fire austan sáto ána,

at hon féll fram, ok ráða þeir til at ríða. [J^á ríða þeir Guð-

mundrprestr ok föronautar hans-, ok hittast á ánne n6r miðre,

ok þeir er auslan kómu at; ferst hvárumtveggjum vel. En

er hvárirtveggjo kómo yfu' ána, þá tekr hon at vaxa, ok var

þá enn ófér nokkora daga eptir.

Guömundr prestr ferr at heimboðum um Austfjurðu.

37. þaðan ferr hann til Svínafells til Sigurðar Ormssonar;

þar var þá kominn Kolbeinn Tumason til heimboðs, ok ero

þar allir samt iij nétr. þá ferr Kolbeinn á brot, ok ríöa þeir

Sigurðr Ormsson ok Guðmundr prestr Arason á leið með hon-

um. En er þeir vóro skilðir, þá ríða þeir Guðmundr prestr

ok Sigurðr þangat sem maðr haföe farit sér seálfr, ok var

þar rambygglikt, því at sá gekk aptr, ok vilde Sigurðr, at Guð-

mundr prestr blezaðe þann stað. Sigurör vilde ok tala við

Guðmund prcst einn saman um vandréöe sm, þau er leiddo

af málum þeirra Semundar, ok hann lézt varla bera mega

þann vansa ok áméle, ok ágang þann, er leidde af málum

þeirra Sémundar, ok leitaðe ráða við Guömund prest, kvazt

engis jafnfúss, sem at leita til hefnda við Sémund. En Guð-

mundr prestr kvað hann þess mest géta skyldu, at spilla eige

málaefnum sínum svá góðum: ,.því at þú mátt vel við una at

þú haflr góð málaefne, ok hafir þú af því áméle , er þú gerir

vel, [en hann afþví lof, er hann=^ gerir illa ok fylgir röngu at

með ofríke. INú man ek biðea guð sem ek kann, at hann

styrke þik ok gete þín". — ,Jlins vilda ek biðea þik", [segir]-*

Sigurðr, ,,at þú beðir þess guð, at hann léte þik verða þess

ráðanda, at þú méttir fá mér staðfestu norðr í sveitum, þá er

höfutburðr vere at, því at mér sýnist svá mikit yfir þér, at

i) brot, [ ok rí^a þú hvorirtveggju, /i.

s) [ þann. ii; en af því lof, er þú, A, 4) fyrst skrifaí) aí, en

si^an gert s (— segir) iir íinu, en gleyint aí) strika a út.

I
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mér býðr þat eitt í skap, at þú verðir moira stýrande* en nú

ertu; en staðfestu þessa vilde ek selea í hendr Jóne frénda

mínum Sigmundarsyne. Nú man verða annat tveggja, at ek

man leita undan, ef þú vilit mér þesso játa, ella man ek eptir

leita við Sémund, hversu sem ferr'\ En hann svarar, ok kvazt

heldr þesso heita vilea, at hétta til, hvárt guð léte hann þessa

verða ráöanda eðr eige. En þelta bar í nióte, at þenna hinn

sama dag, er þeir töloðo þetta, andaðist lírandr biskup at llól-

um, ok fylldist svá hvárlveggja þetta orð : sú géfa er Sigurðr

þóttist seá yfir honum, ok góðvilea hoit þat, er Guðmundr

prestr hét Sigurðe , ef hann métte stöðva missétte þeirra Sig-

urðar ok Sémundar, at fá Sigurðe staðfesto fire noröan land;

[ok bar þenna dag undir Guðmund prest ráð biskupsdómshis^,

þótt þeir visse eige.

Jartein hins heilaga Jóns biskups.

38. Sá atburör varð þar, at Sigurðr bað Guðmund prest

gefa sér helga dóma, ok svá görðe hann. En er hann gaf

honum af beine Jóns biskups, þá rédde um prestr sá erSteinn

hét, at honum þótte eige vel Htt beinit Jóns biskups, ok kvazt

þat þikkja eige heilaglikt. En Guðmundr prestr svarar mjúk-

hga, ok spur, [hvárt hann tryðe Martein biskup óhelgara en

aðra menn , af því at bein hans vóro dökk , eðr hvárt honum
þétte Thorlákr biskup heilagr eðr eige. Steinn prestr segir,

ok kvazt Jón biskup eige þikkja komast til jafns við Thorlák

biskup-*. þá mélte Guðmundr prestr við þá er í nánd vóro:

^^biðjum vér nú öll guð ok séla Mariam drotníng ok hinn

heilaga Jón biskup, at hann sýne sinn heilagleik með nokk-

urum táknum , at hna** ótrú [Steins] prests. þá féllu allir á

kné, ok súngu Pater noster með Guðmunde preste; en eplir

þat léí hann alla menn kyssa á beinin. l>á kenndu aUir hinn

sétasta reykelsis iim [nema Steinn einn, hann kennde engan

i) stýranda, A. 2) b. v. B, St,; v. í Á,

3) [ 4,hvárt tnurjiú prestr," sag^i hann, ,,Martein biskup at óhelgara,

þótt bein hans sé smátt ok dökkt, eí)a jiikki þer ]þorlákr biskup at helgari,

þótt hans bein sér hvitaraP" — Steinn prestr svarar; ,,eigi þikki mér/'

sagl6i hann, ,^Jón bisltup lengra taka en í mií)jar sibur ^orláki biskupt/*

(vorum, b. v. 39Ö), 395.

4) þann. B\ sýna, A,
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ilm^ þá skammaðist Steiiin prestr ótrú sinnar ok orða, ok

sá þá reiðe guðs ok hins heilaga Jóns biskups við Slein prest,

er hann var^ svá Mskila [gjörr] þesse dýrð. Bað þá Steinn

prestr með gráte iðrunar sinnar hinn heilaga Jón hiskup fyr-

gefníngar. þá bauö Guðmundr prestr at gefa Steine preste

afbeinum Jóns biskups, ef liann vilde vera dýrkande Jón biskup

af öUum hug; en hann kvaðst þat vilea feginn, ok kvaðst þó

vera hreddr um, hvárt Jón biskup munde þiggea vilea hans

dýrkun eða eige. þá mélte Guðmundr prestr enn, at allir

menn skyldu biðea, at hinn séle Jón biskup sýnde Steine fyr-

gefníng í nokkoro orða þeirra er hann mölte. En er Steinn

tók viðbeinunum, þá kennde hann shkan ilm sem aðrir. þökl;-

uðo nú allir guðe ok hinom séla Jóne biskupe , ok var hríngt

öllum klukkum ok súnginn Te deurn^ ok lýst svá jartein þesse,

er þá var nýorðin.

•''Sá athurör varð þar enn, at laup kom í ána, þá 0r féll

við béinn seálfan, ok braut akra ok töður, svá at stórum sköþ-

um sðtte. J>á bað Sigurðr Guðmund prest fara til ok sýngja

yfir ánne. En um morgininn eptir þá var áin horfm. En
Guðmundr prestr hafðe til farit með helga dóma sína áðr um
daginn, béðe með klerka sína, ok líkneske Nicholai bisk-

ups , ok hafðe hann súngit yfir ánne. En þá var áin horfm

or þeim farveg, ok hafðe brotið ser nýjan farveg austarr um
sanda.

''líeriíng var þar ein at Svínafelle afgömul, hon lá í rekkjo

ok var kominat bana, svá at hon hafðe vij nétr mállaus verit,

ok enge matr niðr komizt á þeim vij nóttum, hon haföe ekke

hrért á ser nema framanveröa fíngrna ok tér framanverðar, en

þó hafðe henne veitt verit oleun ok öll þjónosta til framfarar^,

öndin skildist eige við hana. [Hon unne Guðmunde preste

Hiikit**. En er Guömundr prestr var kominn til hests síns ok

^ brot frá Svínafelle, þá tekr Guðmundr prestr til orða: ^\mí

cr satt"'', segir hann, .^at ek hefe eige kyst kerlínguna sélo

inne, en þat skal þó eige vera". þá gengr hann inn, ok al-

Þýða manna með honum. Hann kemr í stofo, ok at þar er

[ b. V. B; V. i Á. z) eigi, b. v. 3) Jartein, Á (90).

*) Frá kerlingUy A (91). a) l^ann. framan, Á.

•*) [ hon var gút)menni uiikit í iiianna augUti, B, 7) satna, B,
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kerling liggr, ok þótte mönnum lion þá nér öndut vera. fá

tekr Guðmundr prestr til orða, ok kyste kerlíngu, ok mölte

við hana: ^^vertu nú heil ok sél, kerh'ng, ok muntu nú hrátt

fara til guðs; nú berr þú kveðju mína súlle Marie guðs móður,

ok Michaele höfutengle, Johanne baptista, Petro ok Paulo,

Ólafe konúnge, ok einkum Ámbrosio biskupe vin mínum, ok

öllum helgum"*. þá svaraöe kerlíng, svá at þeir heyrðo eige

ógjörr, er fire framan vóro stofuna: ,,Já", kvað kerlíng. fat

orð mélte hon síðarst. I>at var nér miðjum dege, en hon and-

aðist at nóne þann inn sama dag; þat var laugardagr. Um
þessa alla lute þótte Sigurðe mikils vert, ok þökkoðo guðe ok

öUum helgum^.

Andlát Brands biskups.

39. Einum vetre eptir deilur þeirra Sémundar ok Sigurðar

andaðist Urandr biskup at Hólum-* ; en þá réð Kolbeinn einn

öllo fire norðan land. Ilann boðaðe saman mörgo stórmenne

Dorðr þar, ok stefnde fund fjölmennan á Vöilum Egidiusmesso.

Kolbeinn leitaðe ráða við alþýðu manna um biskups kosníng

til Hólastaðar, en ílestir viku til hans orskurðar. Hann kaus

þá, við ráð vina ok frénda, Guðmund prest hinn góða Arason

til biskups, er þá var prestr á Víðemýre með Kolbeine Tumasyne.

þau vóro bréðrabörn: Gyríðr-^ þorvarðsdóttir , kona Koibeins,

ok Guðmundr prcstr inn góðe ; var hann maðr vinveittr ok

vinséll ok hógverr , ok var þat orð á af mörgum mönnum , at

Kolbeinn vilde því kjósa Guðmund til biskups, at hann þóttist

þá ráða meira, ef hann réðe beðc leikmönnum ok kennemönn-

um fire norðan land. f^á hafðe Guðmundr prestr vetr hins

fimta tigar^. Á þesso áre andaðist Absalon erkibiskup ok

Brandr biskup at Hólum, Semundarson. Kjörinn Guðmundr

j) ok seg homim þat Ambrosio, at ck viUla liomun Ukastr vera alU'O-

heilagra manna, b. v. B.

i) Hér skýtr B inn litlum formála meí) fyrirsögn: þriái hlutr; sjáYl^b.

kap. 3.

») octavo Jdus augusti, þat er in festo Sexti, á ö^rum deg iviku ( =

Aug. 1201), þá hann hafbi biskup verit viij vetr hins fjórt)a tigar, b. v. 39^'

4) Gíubvífer, A. 5) á a^ vera fjora tige vetra.
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preslr^ Arason til biskiips. Andaðist Hafíiðe ábóte. Sverrir

sat um Túnsberg.^

Guöim\nclv kjövinn til biskups'"*.

40. [Nú er þar til máls at taka, er áðr var frá horfit, at

Guðmundr prestr ok föroneyte hans ferr frá Svínafelle ok til

Austfjarða, ok kemr at Barthoiomeus messo til Slafafells; þar

spur hann þau tíðende um óttosöng: andlát Brands biskups.

En við þau ííðende varð honum svá dátt, sem hann vére steine

lostinn. J>á let hann þegar sýngja sálu messo um tölo , en

um daginn eptir allar sálutíþir ok líksöng, með allre vandvirkt

ok ást.

Síþan fóro þeir, um þeir koma austr í Fljótsdals hérat

til Valþjófsstaða til Jóns Sigmundarsonar at Egidiusmesso; þá

var þar kirkjudagr; þar vóro góþar viðtökur. En er Jón leidde

Guðmund prest í kirkju um kveldit, þá spurðe Guðnuuidr prestr

hann tíðinda; en Jón segir: ,,bcðe mikil ok góð! — héraðsmcnn

í Skagafirðe skulo eiga fund á morgin at kjósa sér biskup,

ok muntu kjörinn vera, því at guð man þat vilea'\ En þaöan

frá varhonum svá mikil hrézla í brjóste, at hann máite hvársk-

is með hallkvémdum neyta, svefns né matar, fire ótta ok

ugg slíkra orðu. j>ar var þá i Fljótsdals héraðe Rannveig,

kona sú er [í dáe hafðe legit * , ok hittir hou Guðmund prest,

ok segir honum frá vitron sinne með hrézlo mikille ok ótta.

Um aptaniun fire krossmesso kom Guðmundr prestr á M þann

er í rihð heitir í Fijótsdals héraðe.' þar dreymðe Guðmund
prest um nótlina, at hann þóttist koma í kirkju þar á VöUum
í Svarfaöardal, en honum þótte altarit faUa í fang sér, ok þótte

skrýtt vera hinu bezta skrúðe. En þat réstist^ svá, at um
ííveldit fara þeir norðr um heiðe til Vápnaljarðar, ok kómu í

Krossavík um kveldit. En er þeir vóro komnir undir borð,

þá koma sendemenn Kolbeins Tumasonar, Einarr forkr, ok

gengu inn fire Guðmund prest ok kvöddu hann vcl ; en hann
tók vel kveðjo þeirra. ílann spurr þá tíðenda. Einarr segir:

J) biskiip, A. 2) kap. 39 v. í B,

0) A hefir hór fyrirsugnina : Frá Gu'ð'munde biskupe (93) , en litlu

^^, fyrir nœstu grein : Gu'd'mundr kjörinn til biskups (94).

*) [ leidd haflbe verit, lí. 5) Ijanii. Á, 395; rættist, B,

31*
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,,góð segjum vér, þú ert kjörinn til biskups af* Kolbeine ok

ölium béraðsmönnum ok ábótum ; nú lerr ek hér með bréfe

þeirra ok orðscndíngu , at þú skyidir sem skjótast norðr koma

heim". En við þesse tíðinde varð honum svá ósvipt, at hann

mátte langa stund ekke méla. En er hann tók at méla, þá

baö hann guö til giéta, ok lúta þat upp koma um þetla, er

öllum gengðe bezt. IJm daginn eptir ferr Guðmundr prestr til

Hofs til Teits Oddssonar; þar var þá vistum nieð honum IJall-

dórr prestr^; [þáréðst Guömundr prestr um við Hahdór prest^,

hvárt nokkur ván munde vera, at hann munde leysa hann undan

þessum vanda, ok ganga undir seálfr; en hann íaldist undan,

ok kvaðst gamall vera, ok þó ekke til felldr, ok kvaðst vita

þikkjast, at honum munde ekke stoða undan at teljast, ok kvað

þatveraguös vilea ok manna ^^at þú sér biskup", segir Halldórr,

^^en ek vil beina til með þér bðnum mmum, ok öllo því sem

ek má, þér til fuUtíngs".

Ferð Guðmundar biskups.

41. faðan ferr Guðmundr prestr ok föroneyte hans norðr

til Eyxarfjarðar um Möðrudalsheiðe; þá kemr á fire þeim veðr

illt ok kafafjúk, ok skilst hð þeirra, þar til er Guðmundr prestr

raknar við, at þeir mundo eíge fara rétt, ok kemr hann fyrst

til húss ok djákn[ar] hans iij. Sturla Bárðarson ok Lam|b]kárr

fjorgilsson ok I>orIákr þorsteinsson. þá kómu langre stundo

síðarr: Snorre Báröarson ok Grímr Hjaltason ok Grímr gále;

en síðast kómo þeir Jón Álason ok reizlumaðr þeirra. Nú
fara þeir unz þeir koma á Grenjaðarstaðe, þar bjó þá Eyjólfr

prestr HaUsson. I>á skorar Guðmundr prestr til við Eyjólf prest

Hallsson, ef hann vilde ganga undir at vera biskup; en Eyjólfr

prestr segir honum svá, at hann kvaðst þess víss vorðinn, at

ekke munde stoða um annat at leita en um þetta.

•*Nú fara þeir norðan, ok koma á Háls at Mikalsmesso til

Ogmundar forvarðssonar
;

spyrr Ogmundr, hvárt þat sé satt,

at hann telist undan at vera biskup; en hann kvað þat satt

vera. ,,Hví sétir þat?" kvað Ögmundr; en Guðmundr prestr

i) Hér vantar blaí) í B, 2) Hallvari6.sson, b. v. 204, St,

3) [ V. í Á, bœtt vife eptir 204.

-í) frá GniTmunde biskupe, Á (96),



Guöimindnr 5ng«. BISICUPA SÖGUR. 473

segir: ^,því atmér sýnist vande fylgja mikill, at eiga við marga

menn ok ólýðna ok öfundarfulla ok ríka, eða muntu nú verða

oss hlýðinn, ef vér vondum um ráðit þitt?" — En Ögmundr

segir: ^Jivers vandréöe skaltu heldr áhyrgjast en mín; en

þó at ek sé þér ólýðinn, þú mun ek þó oHum öðrum ólýðnare.

En þér man ekke stoða undan at teleast, því at þér man fara

sem Ambrosio biskupe fóstra þínum: þér spáðu barnleikar

fire sem honum, at þu mundir biskup veröa; nú gerðe honum
ok ekke undan at teleast, enda man þér svá, ok viljum vér

eige annan biskup en þik."

Tal þorvarðs við Guðmund prest.

42. Nú ferr Guðmundr prestr, unz hann kemr heim á

Víðemýre at vetrnóttum; verða honum allir menn fegnir, Kol-

beinn ok þorvarðr ok Gyr[í]ðr, ok aUir aðrir. J>váttdaginn eptir

gengr þorvarþr þorgeirsson til máls við Guömund prest einn

saman. Hann spyrr, hvárt þat vére satt, at hann vilde gerast

einhverfr í því, at teleast undan at vera biskup , ok hlíta eige

hans forseá ok annarra vitra manna, vina hans ok frénda ok

mága; en hann kvað þat satt vera. ,,Ek þikkjumst," kvað

þorvarðr, ^,ciga at seá fire þér ok at vera forseámaðr þinn,

ok Yil ek ráða." f>á svarar Guömundr prestr: Jwi mune þat

séta, at ek skula eige ráða fire mér?" — þorvarðr svarar: .^veiztu

þat frénde , at ek hefe verit höfðínge yfir étt várre, en minn

faðir fire mér. Nú hlítte því minne forseá þinn faðir ok svá

allir fréndr mínir, enda réð ek þér þat, þvi at þú munt étlaðr

höfðínge eptir mik." fá segir Guðmundr prostr: ^^Ekke bauð

þú mér at taka eptir föður minn, ok lítillar viröíngar hefir þú

mér leitað hér til, nema berja mik til békr. Nú sýnist mér

svá enn, seni þú vihr koma mér í vanda, en eige í virðíng,

ok man ek eige játa þesso." — {>orvarðr segir: ^Jivat hefe

ek heyrt slíkt, at drepa hende við virþíngo þinne ok várre,

enda man þér ekke stoða, því at þú mant biskup vera, svá

hefir mik dreymt til." — hefir þik dreymt?" kvaþ Guð-

inundr prestr; en þorvárðr segir: ^,mik dreymðe þat, at ek

skyldc ganga í hús mikit ok hátt, svá at ek hafða [eige] sét

j^fnmikit ok hátt, er svá vóro miklar dyrr á, at þat var eige

'^eð minna móte. En er höfut mitt var komit í dyrrin, þá
í^am við herðunum á mér, ok gekk þá eige lengra. En ek
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hefe svá drauminn ráþitj at vegr þinn munde svá vera iniiiiH,

at öll kristne munde eige hyggja mega, ok munde hús þat it

háfa merkja kristnina, en með okkr munde eige skilea drauma.

f>á dreymðe mik draum annan , at ek þóttumst koma norðr í

þrándheim, ok í höll Ólafs konúngs; mér þótte hann sitea í

háséte sínu, ok var alskiput höllin. Mér þótte hann standa

upp í móte mér, ok breiða faðm sinn ok kveðja mik : ^kom þú

heill ok séli, þorvarðr, ok skaltu blezaðr vera um öll norðr-

iönd\ Nú veit ek, at þú átt drauma þessa, ok muntu fara

utan ok verða biskup , ok muntu vera vígðr í þrándheime at

Ólafskirkju. Nú man þér ekke stoða í móte at méla, því at

þelta man fram ganga, hvárt er þú vill eðr eige.". J>á skilea

þeir talit, og segir þorvarðr Kolbeine allt viðrtal [þeirra].

Milptir þetta gengr Kolbeinn til fundar við Guðmund prest,

ok segirhonum, at þeir átto fund Egidiusmesso á Völlum,

^jOk var þar á funde ábóte frá fíngeyrom ok frá þverá; þar

var Gizurr Hallsson ok Guðmundr inn dýre^, ok mart annat

héraðsmanna, ok var látinn í kosnínge [þú ok"* ]\lagnús Gixörar-

son , ok dró Gizurr fram mál Magnús sonar síns , ok kvað

meire stoðar rísa undir hann til fulltíngs, ok meirr reyndr at

fjár[varð]veizlu en þú; en ek lét mér vel h'ka hvárr ykkarr

sem til vére kjörinn, en þá svaraðe Hjáimr Ásbjarnarsoo'* ok

Hafr, ok margir aðrir, at þeim kvaðst Utið um utanhéraðsmenn, at

or öðrum íjórðúngum vére maðr til kjörinn, enda þótte öilum

þetta svá vel, at enge varð til at méla í móte, ok samþyliklust

þá því allir, ok ertu nú kjörinn fastliga, béöe af guðe ok mönn-

um. Nú véntum vér, at þú munir béðe gera guðs vilea ok

várn." þá svarar Guðmundr prestr: ^^þat vil ek fyrst heyra,

hvárt svá er gefit öðrum héraðsmönnum sem þér, því at mér

þikkir stórt við hggja, ok vande mikill fylgja, ok em ek því

tregr at ganga undir."

Fundr á Víðemýre^.

43. í>á var stefndr fundr drottinsdag á Víðemýre, ok

j) Tal Guttmnndar prests ok Kolbetns, A (98).

3j þai* var ok Einar HaUsson, b. v. 395. Jjessi grein stendr l)ar nokkru fyi"'

3) [ b. V. 204, St. 4) þann. 395, St. j Ass., Á,

5) Á skiptir kapítula nokkru fyr, cptir orí)in: ^Jiá svar. GiiÍJni. pr"-
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kómu þar þú héraðsmenn, ok lögðo þá enn af nýjo í umréðo,

ok kemr í sama stað niðr, at þeir urðo allir þá enn á eitt

sáltir; sendo þá menn eptir Guðmunde prcstc til kirkju, ok

kemr liann inn, ok segir Kolbeinn honum, at þeir biðca hann

samþykkis okjáorös, at ganga undir vanda þann, sem þeir báöu

hann til, at vera biskup. En er Guðmundr prestr sá hve horfðe

af Kolbeine, at hann vilde ekke annat en þetia, ok hugðe hann

sér þetta vera mundo délt, þá svarar Guðmundr prestr: ^^heldr

vil ek hétta á með guðs miskunn, at játa þessum vanda, en

ábyrgeast þat, at enge vere til kjörinn. þá [svarar Kolbeinn' :

^^mtílðu allra manna heihxstr", segir hann^, ok þökkoðo honum
alHr nýjo, ok er nú í annat sinn seá kosníngr fastráðinn,

ok fara menn nú heim um kveldít.

•*En um aptaninn þá var honum búit háséte, ok bar Kol-

beinn seálfr mal; fire hann , ok breidde dúk á borð fire hann.

En er skjótt þurfte til at taka, var dúkrinn slitinn, ok rédde

Kolbeinn um: ..mjök kennir nú dðileika af várre hende meirr

en verðleika þinua, er svá vándr dúkr er undir diske þínum";

en hann svaraðe brosande: ^^ekke sakar um dúkinn, en þar

epiir man fara biskupdómr minn, svá man hann slitinn vera

sem dúkrinn''. íln Kolbeinn þagðe við ok svarar engu.
1

^Um morgininn epiir búast þeir iii líóla mcð biskupsefne,

Kolbeinn ok l^orvarðr ok klerkar hans seálfs. Kolbeinn gaf

honum uxa gamlan um morgininn áðr þeir fóro, ok kváðust

þeir skyldo hefca upp gjafar við hann. Fara síþan um daginu,

ok koma út tii IJóIa um aptaninn fire Kolnismcyja messo, ok

er þá gör processia í mót honum. En erþeir vóro þar komnir,

þá iekr Kolbeinn ráð öU undir sik um [búss forráð ok fjár-

lutar, at engu loforðc biskupsefnis*^. I>á var þar fire Kygre-

Björn at liólum. En áðr þcir keme til ílóla, þá hafðe Lamb-

kárr, djákn biskupsefnis, ritagerðir Kolbeins allar, ávallt er hann

var heima; en þegar er þeir kómu til Hóla, þá var Lambkárr

at viðseá gerr um bréfagerðir aliar, en Kygre-Björn''^ var tek-

i) [ h. V. 204, Sí. 2) lei'&r. ; segja þcir, Á. a) hör byrjar aptr B,

4) Frá Gutymundc bishupsefnc , A (lOOj.

ö) Bishupsefne reið' til Uóla út, Á (101).

6) [ rá^ ÖU, en biskupscfni var at öngu kvaíldr, /í.

t) Kyf'-Björn, Á.
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inn til bréfagerðar í staðinn, ok g^rðe Kolbeinn sér eige þegar

við annan rnann kérra heldr en Björn; en Bjorn sló þegar

feð á biskupsefne af öfund, er hann þóltist oflítils metinn af

honum , ok spáðe þat íh'e , er síðarr kom fram nm Björn,

því at meire ok margfaldare var seá öfund, er iylldist honum

af djöfuligu sáðe óvinarins alls mannkyns ok óafiáthgu^, ok varþ

hon því meire, sem hon hafðe lengr staþit.

^[Guðmundr biskupsefne rczt til Móla um haustið, sem

áðr var sagt, ok var hann þar fire kennemönnum um velrinn,

ok skipaðe öllum málum fire norðan land þau missere. Vóro

þá sendir menn tilPáls biskups, ok var hann beiddr samþykkis

um biskups kjör ok bréfasendíngar til erkibiskups , sem enn

man gjorr sagt verða síþarr. Tók Páll biskup því vel , sem

hann efnde síþan.

Kolbeinn sende menn til Svínafells.

44. þenna vetr sende Kolbeinn menn sína austr til Svína-

fells á fund Sigurðar Ormssonar ok furíðar móður sinnar, ok

bað at þau skyldu ráðast norör þangat til Hóla, ok vera þar

fire feárforráðum staðarins með biskupsefne; hann segir ok,

at þau mundo hafa sémðer myklu meire fire norðan iand en

suðr þar. þau Sigurðr ok I>uríðr tóko þesso vel, ok seldo

þau þá Svínafells iand ok mannaforráð í hendr Jóue Sigmund-

arsyne, bróðursyne sínum; hann átte |)óro ena eUre, dóLtur

Guðmundar gríss ok Solveigar, ok vóro þeirra börn Ormr ok Sol-

veig, er átte Skegge Njálsson í Skógum. fau Jón bjoggu á Vai-

þjófsstöðum. Steinunn var ok systir Solveigar, er átte Ögmundr

Helgason. Jón selde landit Teite syne [Odds] Gixurar[sonar],

hann átte Helgu J)orvarðsdóttur, breðrúngu-' Guðmundar biskups.

Nú rézt Jón í brot afValþjófsslöðum, ok er hann kom á Exarheiðe,

þá snerist hann aptr ok mélte: .jhér skiljumsl ek nú við Fljóts-

dals hérat, ok á ek hér nú ekke eptir". í>á svarar þóra kona

hans: ,,þú átt eptir, en ek á ekke eptir". J^etta spáméle kom

fram nokkurum vetrom síðarr, ok birtist með því , at sveinn

sá var kenndr Jóne í Fijótsdals héraðe, er þórarinn hét; hann

varþ síþan mikill maðr fire sér. þetta sumar it sama, er kaup

þesse réðust, fóro þau Sigurðr ok |)un'ðr til Hóla, ok vóro

i) oaflatligri, A, 2) Sendir mcnn til Páls biskups, A (102).

3) bréíirunga, Á.
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þar ij velr; þau buðo til fóstrs Tuma Sighvatssyne, ok unno

allmikit^

^Nú er svá frcá sagt, at því fór fram um vetrinn, at Kol-

beinn réð þar einn öUo , en biskupsefne var svá borinn ráð-

um, at eige skylde bann ná aí þar vére bróðursynir iians,

ok gerðe hann þeim bú á Kálfsstöðum, af því fé er honum

[hafðe verit] geíit um sumarit, en Kdbeinn gerðe sér heimoit

at seteast á staöinn með binn vij. mann. Biskupsefne vilde

ok láta gefa fátékum mönnum mat í þrjú mál, en Kolbeinn

rak þá í gesta hús, ok lét gefa þeim í eitt mál. En er jólin

liðu af höndum, þá kom fórarinn bryte geisladags aptan til

máls við biskupsefne ok méite við hann: ,,ekke ertu forvitiun um
bússfar, þat er vér höfum meö höndum". Biskupsefne svarar:

,,eige þikke mér sá baztr, at lutast til en ráða engo*\ — ^^Ek

vil þó segjaþér til", kvað brytinn, ,,hvat tílt er, ek hefe sh'kan

mat étlat til jólavistar í vetr, sem hér hefir lenge vant verit,

en hvern vetr heíir enzt um jól þat er soþit hefir verit, en

nú hefir en/Á viku lengr, ok befir þó aldri verit slíkt fjölmenne

hér um jólin sem nú'*. fá svarar biskupsefne : „því er svá,

sonr minn, atMaríu þikkir betr at veitt sé en Kolbeine". Kol-

beinn sat heá ok þagðe, ok svaraðe engu. I>á gengr bryte á

brwt, en nautamaör kemr þar þegar á hinne sömo stundo,

ok scgir hinji sömo sögo frá feárfóðre því, cr hann liafðe

hendr yör, at þat hafðe aldri orðit jafndrjúgt fyrr sem þá; en

biskupsefne svarar eno sama: ,.liverr veit, nema Mario þikke

betra at veitt sé en Kolbeine.

Guðmundr biskupsefne sende [eptir] Rafne Sveinbjarnarsyne,

45, En eptir jólin sendir biskupsefne l>órð Vermundar-

son vestr á Eyre, at stefna Hrafne á sinn fund í Miðfjörð at

Sexagcsima^ ok vilde krefea liann til utanferðar með sér. En

er hðr at þosse stundo, sem ákveðitvar, þá bjóst biskupsefne

heiman; en er hann var kominn [til hests sins-*
, þá gengr

Kolbeinn at honum, ok mclte við hann: ,,nú vil ek at vit leggim

niðr féð þá, er verit hefir með okkr í vctr, því at ekke hefir

til oröit, ok skolom vcr engis virða, hvárigír við aðra". Bisk-

i) frá sit)asta [i kap. 13, v. í B. 2) Frá rá>yum Kolbeins at Ilólumy

^(104). a) [ at kerru sinni, B.
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upsefnc svarar: ^^ekke þikkjumst ek til saka hafa gert, enda

er vel at þér haflt svá gert, enda ábyrgist þér, ef þér haflt

annan veg gert". Kolbeinn svarar: ^Jivárirtveggjo muno nokkoro

hafa um valdit, svá verðr optast; nú er h'klikt, at v6r valdim

meira nm, enda viljum vér því biöea þik fyrgefníngar
;

viljom

vér ok flregefa þér, ef þú hefir í nokkuro oftekjur haft".

Biskupsefne segir : ,,góð* ero góð orð , ok muno þar nú hvárir

dulþir at sínum gjörnínge, því at ek dyljumst við, at ek [hafa]

við mart oftekjur haft í vetr, því at ek hefe eige koste átt".

Nú ferr hann vestr í sveitir, ok gistir at f>íngeyrum, þar var

nunna ein góð , hon var einsetokona, hon var skynsöm ; hon

hét Úlfrún, hon var móðir Simonar prests ens mikla. lloa

héit svá ríkt einseto sína, at hon vilde eige, at son hennar

kvéme* tii hennar, svá at hon sée hann, þá er hann sótte

hana heim. IJon segir svá biskupsefne , at Maria hafðe þat

vitrat henne, at guð ok hon vilde, at hann vere biskup, ^^ok

skaltu eige undan teleast, ef þú vilt guðs vilea fylgja, sem þú

mant þat vilea, því at þat er étlat". Sjá sögn þótte honum

merkiHg, ok nam trúnat á. Nú ferr biskupsefne þaðan , til

þess er hann kemr á Staðarbakka í Mlðfjörð at nefndum dege.

Inn sama aptan kom þar Rafn Sveinbjarnarson vestan or Fjörð-

um, sem ákveðit var. |>ar talðe biskupsefne langa lölo ok

merkiliga drottinsdag, ok lýste því, ef nokkurr maðr vére sá

kominn þar, er manns visse ván, er undir þann vanda vilde

ganga, er honum var étlaör^, því at [hann] kvasðtfeginn vildu

upp gefa, ef þat mélte verða með samþykke manna. En því

treystist enge þeirra, er þar var kominn, at vera þessa hnekk-

íngarmaðr, ok var á þeim funde ráðin utanferð Kafns Svein-

bjarnarsonar með biskupsefne. Af þeim funde fór IVafn Svein-

bjarnarson heim vestr á Eyrc , en biskupsefne norðr til Hóla

með föroneyte síno.

Bréfsendíngar biskupsefnis.

46. Um vctrinn hafðe biskupsefne sent menn með bréfe

austr til Svínafells Sigurðe Ormssyne ok þuríðe, þat mélte svá:

.^Guðs kveðjo ok sína sendir Guömundr, cr nú er kallaðr bisK-

upsefne, Sigurðe ok Iniríðc. Guð hefir miklar jartcinir við oss

i) cígi, b. V. a) eba sá er honum vildi hnekkja, b. v. ff.

1
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gertj um þat, at vér skyldim heit vár efna mega, sem vér er-

om skyldir til við yðr, at ía yðr staðfestu. Nú em ek þurftugr

yðars fulltíngs, er ek hefe meira vanda á mik tekit, en ek sea

til férr at bera; nú býð' ek ykkr til staðar forráða með mér ok

fjár forráða, ok komit sem fyst megi þér, því at þat gegnir

staðnum ok mér, ok öllom oss. valcte\

"INú er Sigurðe koma orð biskupsefnis, býsthann ok ferr

austan eptirjól, ok hittust þeir biskupsefne-*, er hann fórheim'

norðr, ok fór Sigurðr skjótara norðr til Hóla. En er biskups-

efne kom heim, þá var lagt í umréðu, hverja koste Sigurðr

skal hafa, hann kvaðst eige vilea til ráðast, nema honum vére

liandsalat staðarforráð ok staðarfé, en biskupsefne var þcss

tregr, [at handsala honum staðinn^. f>á báðo vitrir menn : Kol-

beinn Tnmason, llafr Brandsson, ok margir aðrir, at biskups-

efne skylde liekh' handsala Siguröe staðinn, cn hnekkja sh'k-

um manne frá sem Sigurðr er, ok þótte ölhim eige mega betr

flre seá staðar forráðum, en selea í hcndr Sigurðe ok |>uríðe,

ok rézt þat or, at hann handsalar Sigurðe staðarforráð öU með

sér. Síþan ferr Sigurðr heim austr með bréfe biskupsefnis

í Skálaholt til Páls biskups, svá mélanda: ^JÍveðjo Guðs ok

sína sendir Guðmundr , er nú er kaUaör biskiipsefne^. Vér

höium játazí; undir meira vanda, en vér sém ti! férlr at bera,

ok haft ekke yðart [lof til*^ , sem vera átte. Nú viljum vér

biðea yðr á at hta af guðs hálfu , sem þér erot skyldir til, at

scgja, hvat yðr er nést skape. Vilit þer annan mann kjósa til

þessa valds ok vanda, er vCr hOfum ómakhga undir gengit,

þá vil ek feginn upp gefa ok fara, því at ek verð þess varr

af nokkorum mönnum, at þetta [þikkjast ofmclf^ hafa. En ek

hefe því ráðit Sigurð Ormsson til staðarforráða með niér, því

at menn kvíddo feárforráðum mínum. Nú ráðit skjótt annat*

tveggja, þat er guð kennir yðr, ok sendit mér bréf sem fyrst,

hvárt sem þér líjósit mik til eða frá".

i) bib, B, 2) Signnrr ferr austanj Á (107).

a) á lei^, b. v. H.

4) [ ea kve^st gofa mundu sta^ar forráí) í liendr Sigur^i, /í.

5) *l)ann. Á', Páli biskupi sendir guíjs kv. , 0. s. frv.,

e) [ rá^ til ok lof,

7) [ vilílu ómælfc, B.
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Enn bréfsendínGr.

47. Ea er Sigurðr kemr í Skálaholt ok férir Pále biskupe

bref biskupsefnis
,
þá sendir Páll biskup bréf austr í Odda til

Sémundar: ^^Kveðju guðs ok sína sendir Páll biskup Sémunde

bróður sínum. Bréf Guðmundar biskupsefnis er komit til mín,

þat er ek skylde kjósa annan mann til biskups, ef ek vil, en

hann lézt búinn upp at gefa kosnínginn, hann hefir ok ráðit

Sigurð [Ormsson] til forráða með sér, því at þat ugðu menn
helzt áðr, at fjárvarðveizla hans munde eige vera með forseá.

Ek þikkjumst ok þess kenna á bréfinu, at hann man étla utan

í sumar, ef hann er til^ kjörenn, þvi at hann bað mik [gera

skjótt annathvárt, at^ kjósa hann til eða frá. Nú vil ek at þú

segir, hvárt ek skal atkveða''. — Sémundr sendir bréf at móte

til Páls biskups, þat er svá mélir: ^^Pále biskupe sendir kvöðju

guðs ok sína Sémundr bróðir hans. Veiztu, bróðir, at Guð-

mundr biskupsefne hefir verit ekke mikiil vinr í málum várum

Sigurðar, en þó er hann mjök leyfðr af mörgum mönnum, ok

líkUkt, at því mune kosníngr til hans fallinn , at þat mune

guðs vile vera; spyr ek ok, at hann mune firc margra luta

sakir vel til fallinn, béðe fire sakir gézku sinnar ok siðvende

ok hreinlífis, er mesto varðar. En ef nakkvat cr annat í, þá

takþu ekke vandaaf þeim Norðlendíngum, atþeir úbyrgist sjálfir

kjör sitt; er þat mitt ráð, [at þú kjósir^* hann heldr til en frá,

því at eige er víst, hverr guðe líkar betr en seá, ok er

vánu'* bezt at hétta; óráþit er, at sá finnist, er ekke má at

finna. Einhlítir gerðust þeir Norðlendíngar um kjör sitt, enda

bere þeir nú ábyrgð fire hve verðr".

'íNú kemr bréfit í Skálaholt, þá sendirbiskup orð þorvalde

Gizurarsyne^ ok IVIagnúse bróður hans, ok Sigurðe, ok setto

þeir fund; ok lýsir biskup yfir fire þeim, at kosnínge var orpit

undir hann, ok hann hafðe ráðit fire sér, at kjósa [Guðmund

til biskups , sem áðr var ráðif. Binda þeir þá allir saman

þetta fastmélum, ok sendir Páll biskup, ok þeir Sigurðr, íngi-

mund Grímsson raeð bréfe til biskupsefnis. |>at bréf mélte

i) eigi frá, B, 2) [ Kkjótt atkve'fea, hvárt ek vilda, 7?.

3) [ kjós, B, 4) or vœnu, B,

5) Jiréf Páls biskups, A (109).

6) HaUi, b. y. 395. 7) [ hann til en eigi frá, B,
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svá: — ,^Páll biskup sendir kveðju guðs ok sína Guðmunde

biskupsefne. Guð hjefir þik kjörit til biskups at guðs lögum

ok manna, svá sem niá fulligast á váro lande. Nú er guð ok

góðir menn hafa þenna vanda á þik lagt, þá berr oss nauð-

syn til at hitta þik sem bráðast, því at vér kennum þess í bréfe

þínu, at þú mant utan étla í sumar, ef svá ferr sem þú éllar.

Nú vil ek koma at móte þérþarsemþú vill, en kunna þökk ok

efussu at þú sékir mik heim, enda skylda þik eige tii þess,

því at mörg nauðsynea erende á ek til erkibiskups, þau er ek

vil at þú komir á minn fund áðr þú ferr utan".

^Nú líör vetrinn af höndum, ok ferr biskupsefne eptir

hvítadaga suðr í Skálaholt at hitta Pál biskup , tekr Guðmundr

biskupsefne við bréfum þeim, er hann sende erkibiskupe; ferr

hann síðan heim til Ilóla. J>á kemr Sigurðr ok austan ok

þuríðr, alfare til ílóla, ok gcra þann kost biskupsefne, at fé

þeh'ra skylde ekke þverra, ok kölloðo þau þat x hundrut- hundr-

aða, þat var allskonar fé, béöe i'rítt ok ófrítt, ok varþ hannþvíat

játa. Síþan var hann búinn til skips með tíundavöro sína. [þá

haföe Guömundrbiskupsefne j-* vetr ens fimta tigar, er hann iör

utan til biskupsvígslo. — Á þessum misserum andaðist Sverrir

konúngr, en Ilákon son hans var til konúngs tekinn. Andlát

Knúts Danakonúngs ok Bh-gis jarls af Gautlande. Utanför Magn-

ús Gixurarsonar. Andaðist Berse enn auðge. Narfe prestr

Snorrason'*.

Rafn Sveinbjarnarson kom til skips.

48. [En er biskupsefne kom til skips'**
,
þá kemr Rafn

Sveinbjarnarson vestan á skipe, ok er þá búinn at fara með
honum sem þeir höföo étlat. þar ráðast til ferðar með þeim

XV íslenzkir mcnn. þar var Rafn Sveinbjarnarson, Thomas I>ór-

arinsson*"', ok ívarr Jónsson, Grímr Hjaltason múnkr, Erlendr

prestr, Rergr"^ Gunnsteinsson ok Eyjólfr Snorrason ok forsteinn

Kambason", Guömundr prestr formóþarson, Brandr'** Dálksson,
^ -- - •

4

í

i) Sigurd-r rézt til staítarforráð-a^ Á (110).

a) cc, B. a) lci'ör.
;

ij, Á. 4) [ v. i B.

») [ Si^an var hann búinn til skips meb tíundavöru sína, en er hann

var búinn,

q) Itagneií)arson, B. 7) prestr, b. v. B. e) Kampason, B, 395.

«) prestv, b. v. /í.

1
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Pettr' Bárðarson ok Snorre bróðir hans, f>órðr Vermnndarson

ok Höskuldr^ Arason , Kollsveinn'* Bjarnarson. þeir letu út

drottinsdag [fyrir] Divisio apostoloriim^. Bisknpsefne hafðe sendan

frú skipe norör um fjörð KoHsvein^ at sékja vatnkeröid, ok kemr

hana norðan at firöe þá er skipit siglir út, ok er orþinn strand-

arglópr; þar koma þá at jafnt róande** menn í sl^yrtum ein-

um; þar var Narfe or Brekku, ok vóro þeir komnir með íiska-

farm austan or Flatey. Nú segir Kollsvcinn þeim vandréðe

sín, ok skorar ú þá til fulltíngs. — ^JIIa crtu við kominn", segir

Narfe, ,,ok cr þettahéðe þín nauðsyn ok biskupsefnis, ok skal

víst vcrða við þér''. feir kasta gagne síno þegar af skipe, ok

laka við Kollsveine ok fargagne bans, ok róa undir seglino út

eptir firðe. Tekr þá vindrinn at vaxa ok gengr skipit undan.

|)á er þeir seá at i sundr berr með skipunum, tekr Narfe til

orða: ^,hve langtföro vér eptir kaupskipino, áðr þérþikke klákis-

laust eptir sótt várrar handar"?— KoIIsveinn svarar: .^útífjarð-

arkjapta, þar til er baf tekrvið". — ,,Svá er jafnt", kvað Narfe,

^^skal ok svá vera", En er kaupskipit kemr út at Hrísey, þá

tekr biskupsefne til orða: ^^nú skal fella seglit, ok vil ek cige

sigla frá manne mínum, þeim er á lande er, enda vil ek hafa

messo í dag í eyjunne". Austmenninir mélto við , ok öllum

var þetta móte skape at ónýta svá góðan byr. En bann scgir

at þeim munde hefna, ,^ok man guð lála koma meire seinkun

farar várrar". En'' er þeir sá at honum mislíkaðe, þá var felU ,

seglit ok kastað akkere, ok gekk biskupsefne á land, at sýngja

messo. Nú þurftu þeir Narfe eige at róa lengra; stígr Koll-

sveinn þar á skip; en um morgininn er byrr, ok vilea þeir

heimta upp akkere sitt, ok er þat fast, ok ganga til aðrir at

öðrum , ok leita í þess er þeim kemr í hug , ok gengr eige

upp. fá er sagt til biskupsefne, ok gengr hann til ok mélte:

,,drottinn minn, leys þú akkeritl", ok tckrí strenginn; þá losnar

upp akkerit þegar, ok taka þcir til scgls, ok siglðo til Gríms-

eyjar; þar liggja þeir viku. |)á kemr byrr á, ok siglðo þeir

norðr fire Gnúpa; þá kcmr andviðre, ok rekr þá allt vestr flre

Skagafjörð. létte þeim rétte, ok herkja þeir þá í annat sinn

j) "þórhrj 395. 2) HroUaiigr, 395. a) þann. /í, Kolbeinn, ^4

(alsta^ar). 4) 1202 var Ðivisio apostolorum (= 15. Juli) á mánutlag.

5) Kolbein, 0) iij, b. v. jB.

7) þann. B
;

])etía ra.rh, at fellt var seglit, b. v. A.
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norðr fire Langanes. {yd kemr enn landviðre, ok leggja enn í rétt,

ok rekr vestr í haf. t>á dreymir konu eina um nótt á skipino,

at henne l)ótte maðr mikili ok dýrðligr koma at skipe þeirra í

biskupsbimínge, ok ganga eptir skipino, þar til er hann kemr

þar at, er bisluipseí'ne hvílir, ok blezaðe yíir honum. lleane

þótte sem þar vére Jón biskup, ok síþan vaknar hon.

Frá hafgerðíngum.

49. IJm morgininn eptir talar biskupsefne um: ^^þat er

mitt rað, at taka til segls ok sigla vestr um landit, því at ganga

á landnyrðíngar, ok mun eige ganga norðr um landiL" fetta

er ráðs tekit, at þeir féra segl upp , ok sigla vestr um landit,

ok svá fire Veslfjörðo, ok suðr fire Snéfellsnes* ok austr fire

EyjaijölF
;
ganga þá á landnyrðíngar , ok rekr þá suðr allt í

haf, þar til er þeir verða varir við Suðreyjar, ok bera kennsl á,

at þeir ero komnir at eyjom þeim er Hirtir heita. |>á berr þá
suðr í haf, at írlande

;
sigla þcir þá suðr fire írland, ok hafa

storm veðrs, ok heyra þeir grunnföll á alla vega frá sér. J>á

réðir biskupsefne um, at allir menn skyldu ganga til skriptar

á skipino , en kennimenn allir skyldu gera krúnur sínar, ok

skyldu menn taka at heita. Svá var gjört sem hann bauð.

f>eir héto atgefaahnaf sekk hverjum, ok göra mann til Roma,

ok gefa hálfa mörk vax, hverr maðr, til kirkna. þá féll þegar

veðrit. Um síðir bar þá at Skotlande , ok lágu þeir nokkurar

nétr norðr frá Staure. Undan Skotlande tóku þeirsunnan veðr

svá mikit, at þeir menn sögðo svá, er þar höfðo verit, at þeir

hefðe aldri komit í jafnstóran seá, semþá erþeir sigldo undan

Hvarfino á Skotlande. Grímr Iljaltason kvað þá vísu þessa:

Eisande veðr undir

Uðr, nú er hvast or suðre

,

stérir [sterkar bárur*^,

starf era^ smátt, flre llvarfe:

klökkr verðr kjölr, en rakkar^

kemr hregg í stað seggja;

nú ero fjöll á sé sollin,

súð gengr é sem prúðast.

i) Reykjanes, í?. 2) EyjafjaU, 3) þaim. B', sterkr baru, Á,

4) varat, i^. 0) rakkan, 395. Raí'ns. 8.
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f>á lögðo þeir í rétt harðan; ok of nóltina heyrðo þeir menn

er vörð héldu ok vöktu , breste stóra ok ógurhgan gný. l>eir

urðo varir við báru mikla, atþeitn þótte ráðinn bane sinn vera,

ef hon genge at ilöto skipino
,

[vildo stýremenn^ þá taka til

segls, ok kvúþu þat eitt h'fs hjálp vera, ef þeir fenge íu'e snúit

ok undit seglit. ílrafn Sveinbjarnarson segir nér komna bár-

una, en þeim métte þat endast. Hann bað þá, at ganga skylde

til biskupsefnis, ok segja honum hvar komit var. Biskupsefne

stóð upp þegar, ok tók helga dóma, ok gekk iit á borð með,

okblexaðe; [þá snore skipinu- í mótebárunne, ok er þeir vóvo í

brjósLe hennar, þá hrunde hon öll, þar sem þeir mátto seá, nema

fire stafninum, ok í því gekk inn á bððe borð, ok tók frá sólbyröin,

en húðföt rak aptr í austrúm'*. Kaupmönnum varð öUum eitt á

munne:
^
j)etr fór en iíkhkt", segjaþeir; en biskupsefne þakkaðe

guðe, ok sagðifara eptir líkendum. Síþan tóko þeir til segls, ok

höfðo svá mikinn storm, at þeir siglðo við eitt rif; ok at kvelde

eins dags, þá sá þeir land, ok vóro ko[m]nir svá ner, at boðar

vóro á béðe borð. þeir visso, at þeir vóro komnir at Suðr-

eyjom, en þar þóttist enge maðr kunna leið at segja fire, ok

þat étloðo flestir, at skipit munde brjóta en menn týnast.

'^Ok er þeir vóro komnir í svámikinn háska, þáurðoenge

úrréðe kaupmanna. fá mélte biskupsefne til Hrafns, ok bað

hann segja leið , en llafn baðs[t] undan , ok kvaðst [þar] aldri

komit hafa; en biskupsefne bað hann til fara, kvað mikit mundo

mega géfo hans. Hafn svarar: ,,dýrt er drottins orð*', ok bað

biskupsefne gefa sér blezan. Síþan tók Rafn til leiðsagnar at

samþykke allra skipara, ok bað þá sigla at eyjonum at firesögn

Rafns. J>at s[egir] Thomas prestr fórarinsson , at þat vére

þrysvar um nóttina, er þeir siglðo, at hann kvaðst eige annat

mega seá, en landit vére fire stafn fram. Jiat var jafnsl;jótt,

at þeir vóro komnir í gögnum eyjarnar, ok þá sá þeir dags-

brúnina. J>csso nést kómo þeir skipe síno í góða l\öfn, við

ey þá er Sandey heitir. þá réð fire Suðreyjum Ólafr konúngr.

Biskupsefne gekk á iand upp, ok til kirkju, ok vilde hafa ííðir.

i) vilde Bótólfr stýremaí)!-, Jí. [ b. v. S,

b) leií)r. optir B; aiistrinn, Á.

4) LeUrsögn Rafns, Á {IIS). ^at sem eptir er kapítulans er í ií miklu

fjí)Iorí)ara (sjá Vi^b. kap. 4).



Uuftmundar snga BISKUPA SÖGUR. 485

þar var fire konúngr; hann bauð biskupsefne til borðs með
sér, ok hann þú þat. Síþan fór biskupsefne til skips

;
siglðo

góðan byr ok urðo vel reiðfara, ok kómo skipe síno vlð Noreg

suðr frá þrándheime, þar sem á Eiðe heitir. f>eir spurðo þar

andlát Sverris konúngs. I>ar lágo þeir um nóttina. þaðan siglðo

þeir norðr til þrándheims, ok héldo skipe síno inn til Niðar-

óss. l>á kvað Grimr vísu:

Hér náðum val víðis

víglundr með Guömunde

sterkr at stöðva merke

stefnu biskupsefne:

frágum áðr á Eiðe
h

einne nótt* fire dróttins-,

trauðr man glaum at géða

grams herr, baaa Sverris.

Guðmundr vígðr til biskups.

50. í Norege var biskupsefne um vetrinn, ok vóro þar áttar

margar stefnur at um hans mál; talðist hann undan mjök, ok

lézt lítt til fallinn þessa embéttis; ero þar langar frásagnir,

áðr Guðmundr biskupsefne vére vígðr. En svá kom, at hann

var vígðr til biskups af Eiríke erkibiskupe á messodag heilagrar

meyjar Evfemie. þá var flákon Sverrisson konúngr yfir Nor-

ege-'. Um sumarit eptir fór Guömundr biskup út til Islands,

i) b. V. H; V. í 2.) dróttum, Rafns s.

3) Höi- er 395 miklu fjölorlbara en Á , en flest fánýtt, og sksl aí>

eins hife helzta til greint: .^Var herra Guíimundr biskup vígí)r í Kristskirkju

i ^rándheimi". . . . „Dvaldist hann vetr Jicnna í Noregi, ok var sæmilega

tekinn af Hákone konúngi". . . .jOptliga tölu'feu peir erkibiskup, hversu

kristinn röttr heldist á Islande , ok sýndist þeim einn veg bá^um , at of-

mikinn yfirgang þoldi heilög kirkja ok guíis kennemenn af veraldlegum

höf^ingjnm" .... ^^Tnarga hluti a'bra töluíju þeir me^al sín ,
ok urtiu

um aUt vel samhuga. . . . tók Qutlmundr biskup or^lof létu sí^an í haf . . .

.

komu aib AustjjÖrbum". — (^Seni þeir hÖfÍJu fá dœgr legit firir austan, skipt-

ist um vei&rföU, ok settust upp vestrœnlr iitnyr^ingar ; ok me^r því at

kaupmönnum þótti seint, at vestr gengi um Langanes , tóku þeir land í

^3jóvafir^i i Austfjöribum". f)ví nœst er um fögnuí) Austfir'binga, ok komu

biskups heim á staí^inn . . . ^.gladdist nú heUög Hólakirkja ok hennarkenni-

inenn, veitandi sœmiligustu processionem sínuni formanni". . . því necst er

iöng þula um áygUr biskups; Jjví nœst lítiU eptirmáli, likt og i JB (Víbh.

1. B. 32
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ok kom skipe síno í Mjóvafjurð í Austfjörðum. fá fór Guð-

líiundr biskup út til stóls síns til Hóla. i>íi hafðe hann ij*.

vetr hins flmta tigar^.

^[Á þessum misserom urðo þessir hitir : Býsna sumar.

Yígðr Guðmundr biskup ok úlkominn. Kosinn Ilallr til lögsugu.

Bereavín fyrst. Jón Grenlendíngabiskup á íslande. IJtkvánia

Magnús Gizurarsonar. Andaðist þorkell ábóte ok Arnórr Eyj-

ólfsson, ok þóra Guðmundar dóttir gríss-*.

r

Frá höfðíngjum^

ol . Berse prestr enn auðge andaðist á því áre sem

Brandr biskup ; tók þá Snorre Sturloson arf allan eptir hann.

Rézt hann þá til bús til Borgar ok bjó þar nokkora vetr. þá

bjó þórðr Böðvarsson í Görðum , móðurbróðir hans , ok átte

hann þíngmenn um Akranes, ok marga upp um hérat. Hon-

um þótte I)órðr Sturloson, systurson sinn, leggja þíngmenn sína

undir sik þá er honum vóro néstir; gaf hann þá Snorra hálft

Lundarmannagoöorð*^ við sik, ok skylde hann halda þíngmenn

fire l>órðe ok öHum þeim er áleitaðe. Ok er Snorre Sturloson

hafðe tekit við þíngmönnum, þáþótte [þórðe Buðvarssyne liann''

kap. 5). j)ví niest, hversu m\ hafi framkomit fyrirspá Guibmimtiar kár-

hÖfí)a og íngimundar prests, og barnleíkar Gutimundar, cr hann var „skip-

aí)r biskup í leíkniim, sem heilagr leronymiis skrifar af Athanasio erkibiskupi,

er hann var xingr at aldri, var biskup gjörr í piltaleikniim, cn varí) si^an,

sem Öllmu er kunnugt, hinn mesU erkibiskup i kristni gu^s". . . . J)á um
gjafir og skilna^ biskups vií) Rafn met) líknm or^um og i sögu llafns.

J)ví nœst iim bænir Guíimundar biskiips, fsjá Vit)b. kap. 16). — Jjarnæst;

((Mikit hallœri ok hart gekk yfir fúlkit, cinkanlega fyrir norí)an land,

hinn fyrsta vetr er herra Gu*íímimdr biskup sat at sínum stóli, svá at xx.

c. manna var talt at dæi frá vetrnóttum tíl fardaga, flest af sulti. ok harít-

rötti, iim Noriblcndíngafjórí)úng". i) leii&r.; iij, A.

2) Her cndar í li prestssaga Gu^mundar, cn hefr biskupssíiguna , og

skjHr Jí hér inn 'litlum eptirmála vi^ prestssöguna
,

og J)ar nœst formála

fyrir biskupssögnnni (sjá Vit)b. kap. 5—6).

3) Ti&ende, A (115). 4) [ v. í B.

a) Fyrisögnin sott eptir getg.; Á skiptir þessum kap. í ý kapítulamcL) fyrii'-

sugnum : Snorro SUirloson fór til Ííorgar — Frá Sómunde i Odda. —
Frá Orme. — Frá Lopte syne Páls biskups. — Sighvatr Sturloson heyptti

ISauiTafeil], (116—120). 0) þann. Sl.; rdmanna goí)orí), 4.

7) leilr. eptir St.: [ honum Böbvarr son hans, /í.



meirr leita á sína vine en áör hafðe þórör^ á leitað. Snorre

Sturloson fór búe síno í llfiykjaholt eptir samníng þeirra

Magnús prests; gjörðist hann þá höfðínge mikili, því at fé

skorte eige; var hann hinn meste fjúrgézUunaðr ok fjöllyndr.

Hann átte börn við fleirum konuni en Herdíse. Son átte hann

er Órekja hét. Iniríör, dóttir Halls Órekjosonar, var móðir hans.

Hann átte börn [við] Guörúno, dóttur Hreins Hermundarsonar,

ok komst Ingibjörg ein or barnesko, þeirra er þau átto. þór-

dís var dóttir Snorra, Oddný hét hennar móöir.

Sámundr þótte maðr göfgastr í þann tíma á íslande

;

hann liaföe í Odda rausnarbú, ok átte hann mörg bú önnur.

Eige var SÉmundr eiginkvángaðr , ok fóro orð meðal þeirra

Haralds jarls, at hann munde gipta honum dóttur sína Langlíf, ok

var þat á milium þeirra, at Semundr vilde eige sekja í Orkneyjar

brúölaupil, en jarl vilde eige senda hana út híngal. þau vóro

elzt harna Sámundar: Margrét, er átte Kolbeinn kaldaljós, ok

Páll , vóro þau systurbörn þorgríms alikarls. Séraundr átte

dóttur er Solveig hét, ok var Valgerör, dóttir Jóns Loðmundar-

sonar, hennar móöir ; lion varöveitte bú at Keldum ; var þat it raesta

rausnarbú. Vilhjálmr ok Haraldr, Andreas ok Phiiippus vóro

Sémundarsynir. Vngvildr Einriöa dóttir var þeirra móöir, hon

víirþveitte bú. Hálfdan ok Björn ok Helga vóro sér um móöur.

I>orbjörg var þeirra móðir, rangésk kona, Öll vóro börn hans

fríð ok vel raent.

Ormr bróðir Sémundar bjó á Breiðabólstað í Fljótshlíð,

hann var spekíngr at vite ok it mesta göfugmenne. Hann

haföe fyrst þá friUo, er l»óra hét Eireksdóttir, systir Kolskeggs

ins auöga í Dale. Jón var son þeirra ok Halíveig dóttir. Ormr
var vellauðigr at fé, því at hann hafðe af fé Kolskeggs slíkt er

hann vilde, því at |>óra var arfe Kolskeggs^ en börn hennar

eptir hana. Bovghildr var ok frillaOrms, ok vóro þeirra syniv

Sigurðr ok Andreas, ok margar dátr.

í Skaröino vestra bjó Loptr son Páls biskups, ok var hinn

fríöaste maör, ok þótle vénn tii höfðíngja. KetiII var ýngstr

sona hans^ ok inn vinselste. Svá s[egir] þorvaidr Gizorar-

i) l)a^ er: fjór^r Sturhison. 'j) Skolskeggs, /lér, A,

3) l)a^ er; Váls biskups. — KetiU var hinn ýngri sou biskups ok enn

vinsBeUi, Sí.

32"

i
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son, at sonura Páls biskups vére ólíkt farit, kvað Ketil vilea

mönnum hvalvitna gott, en Lopt kvað bann méla hvatvitna gott.

Jjorvaldr bjó í Hruna, ok vóro bans synir Guðmundr ok Kléngr,

Björn ok Einarr, Teilr. Síþan fékk bann í>óro Guðmnndar-

dóttur, ITalldóra var elzt barna þeirra, þá Gizurr ok Kolfinna.

Sighvatr Sturloson bjó í Iljaröarholte nokkora vetr; síþan

keypte hann Sauöafell, ok fór hann þangat nautfellisvúr it

mikla*, ok bjó hann þar, ok gjöröist hinn meste höföínge ok

vinséll við sína menn. Með þeim Kolbeine Tumasyne var hin

mesta vinátta með tengðum. Kolbeinn réð þá mesto fire norö-

an land; hann hafðe öll goðorð fire vestan Eyxnadalsbeiðe til

móts við [Mööruvellínga goðorö^ , en Melmenn áttu sinn lut

goðorða. Fire noröan Eyxnadalsheiðe áttu þcir goðorð Ög-

mundr sneis ok Hallr Kleppjárnsson. forvaldr son Guðmundar

dýra fékk Sigurðe Ormssyne þau goðorð er hann hafðe átt;

en Sigurðr gaf þau goðorð Tuma Sighvatssyne, ok komst Sig-

hvatr svá at þeim siþan-*.

Ilófust deilur Guðmundar biskups ok Kolbeins/

52. f>á er Guðmundr biskup kom út ok hann tók kenne-

mannaforráð ok sljórn fire noröan land, urðo margar greinir

með þeim Kolbeine Tumasyne, þat er sinn veg þótte hvárum

þeirra, ok var [með] þeim mikit sundrþykke; var biskup minne

leiöíngamaðr en svá sem Kolbeinn étlaöe. [Um várit eptir, qr þau

Sigurðr ok Jjuríðr höföo verit ij vetr at Hólum, þá bað Guð-

mundr biskup Sigurð, at bann skylde ráöast norðr til Múnka-

þverár at hrcssa staðinn, er mjök var af sér kominn at húsum.

Ormr faöir Sigurðar var systursonr Bjarnar biskups, er staðinn

hafðe settan at fverá, ok andaðist Ormr þar múnkr, ok hafðe

Sigurðr því elsku á staðnum, ok fór hann við bén Guðmundar

biskups ok Orms frénda síns abóta, ok snere hann áleiðis

staðinum með fé ok at búsum^. Sigurör Ormsson var skamnia

hríð at J>verá, áðr Guðmundr biskup skipaðe bonum staöinn

1) þat cr: 1187 (sjá ísl, Ann.).

2) Avellínga };ot:oi-hj on ]þor.steinn Ivarsson g^af Snorra Síurluíjynj Avell-

ingagotorb, þat er hann átti, St. 3) kap. 51 v. í Ð.

4) Fyrirsugn eptir getg. — pá er Guirmundr l/iahnp kom út, A.

,5^ [ V. í B.
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á JVIöðruvöIkim ; var {já sémiliga með þeim i lyrsto , en þó

grenðist^ brátt. Tume Sighvatsson var jafnan með Signröe ok

(lötr Arnórs Tumasonarj Ilerdís ok Sigríðr.

^Meðr því upphal'e rois deila með þeim Guðmunde bisk-

upe ok Kolbeine Tuniasyne ok hans ven/:Iamönnum : Ásbjörn

hét prestr, sá er Kolbeinn hafðe fire sökum um fornt fémál,

ok kölloðo sumir menn þá í'eárheimlo eige réíta. ISú sékir

prestrmn bisknp at smu mále, en biskup þóttist eiga dóm á

prestinum, ok kalíaÖe hann freálsan fire Kolbeine. Nú sékir

Kolbeinn preslinn at landslögum til útlegöar ok dauða. En er

þeir velto um dóminn á þínge, þá gekk tíuðmundr prestr til

dómsins með staf ok stoio , ok firebauð þeim at déma prest-

inn; en þeir demðo cige at síðr. En annau dag eptir fire-

bauð biskup Kolbeine ok öUum þeim, er í þessom dóme höfðo

verit ok þar höfðo [eiðum ok vitnum borit'*, alla guðs þjónosto

;

en eptir þetta tók biskup prestinn til síu, en kona prestsins

gaf Kolbeine fé til þess at bú þcirra vere í friðe.

*llm haustiö veitte Kolbeinn biskupe heimsókn, ok stefnir

húskörlum biskups skó[g]gangsstefnum, er hann samneytte við

prestinn. Við þetta varö biskup svá slyggr maðr, at hann

bannféröe Koibeiu. Nú koma til vinir þeirra, ok vilea sétta

þá, ok verþa þeh* sáttir með því móte , at Kolbelnn festc ein-

déme biskups, béðe skripta ok fégjalda; en béndr fcsto K0I7

beine, at halda upp fél)ótum firc hann, sh'kum sem biskup vilde

gert hafa. En um sumarit á þínge gerðe Guðmundr biskup

gjörð þcssa með ráðe Páls biskups ok Sémundar í Odda, xij

hundrat vaðmála á hendr Kolbcine. fat fé galzt hálft [enhálftj

eige, fire því at Kolbeinn vilde, at Guömundr biskup heimte

at bóndum, fire því at þeir liöföo fest gjaídit; en biskup vilde

lieimta at seálfum Kolbeine , er lii festo gekk við hann uni

fégjaldit. (l>á hafðe Guðmundr vcrit ij vetr biskup. Á þesso

áre andaðist Hákon konúngr ok iJerse lialldórsson. llófst Eri-

íngr steinvcggr. Obiit^^ Ormr prestr Eyjóifsson^.

i) fjrœnast (g-rpnast) — vosna, mínka, grennast, sjá Helg'akv. Hund.

1>. II. 48, Sturl. K. 3, 2G og vít)ar. — grædist (tipphafl. grædistP), li.

i) Frá h'olbeine, Á (122).

») [ eihii unnit c^a vitnl at borit, /i,

1) Sœtt biships ok JXolbeins, Á (123).

:) = Obiit, A; 1). e. andaíiist. o) [ v. í
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" Guðmundr biskup bannsette Sigurð ok líall.

53. I>at sumarit sama hafðe Guðmundr biskup í stormel-

um ij höfðíngja, Signrð Ormsson ok Hall Kleppjárnsson , fire

þal, er þeir höfðo tekit mann or múnkaklaustrc til meiöínga

ok limaláts. þeir höfðo ok kúgat mikit fe af einum hónda, ok

kölloðo þat höfoðmund hans, ok höfðo þeir seálfir aht fc

hans. Hallr séttist við prest, ok vilde eige dóm hiskups á þesso

mále, ok ero þeir nú í stórmélum. Kolbeinn varast nú fyrst

samneyte við þá, en þó kom svá, at öil alþýða samneytte þeim.

Kom þá svá, at þeir bönnoðo kaup öll til staðarins ok sölur,

til sh'ks sem nauðsyn har til. En mál þesse lukust svá, at um
haustið, Mauritius messo, séttust þeir Sigurðr ok Hallr við hiskup,

ok lögðo allt öittmál á biskups dóm. En Kolbeinn sitr heá þesse

sétt, því at hann vilde cige fé gjalda, en hiskup vilde þvílíka

sétt af honum hafa sem hinum. Nú kallar biskup Kolbein í

banne af samneytíngo við þá Sigurð; en Kolbeinn ok öll ul-

þýðan metr þat enskis.

Biskup hannsette Kolbein.

54. Um vctrinn fire jól bannselr biskup Kolhein, af þeiuj

sökum, er hann samneytte bannsettúm mönnum, ok fire þat,

cr hann hélt fé því hálfo, er hiskup hafðe gert áhendrhonum.

Lm várit eptir páska veitte Kolbeinn aðra heimsókn á staðinn

mcð LXXX manna, ok stefnir til Hegrancsþíngs
,

skó[g]gangs-

stefnum, heimamönnum biskups, prestum ok djáknum ok leik-

mönnum, ok ílestum fire ósannar sakir. liiskup ok lians menn

vóro á húsum uppe, ok var hann skrýddr, ok las upp bann-

setníng á noréna túngo*; ok eP Kolbeinn [hefðe] verr verit

stilltr at því sinne, þá hefðe þar hardage orðit. Kolbeinn ferr

þá í hrot ok kveðr vísu þessa-*

:

Báls kvcör hlynr at Uóhmi

hvern mann vera í banne

gylfa láðs þann er greiðir

geðrakkr fire mér nakkvat:

trautt kann hóf sá er háttar

hoddlestir vel llestu,

i) svá at þeir skyldu aUir skilja mega, b. v. B.

a) J)eir, b. V. A, a) meí) iniklum mói&i, b. v. 395.
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. meðr ero at því aðrir

ósélir, stórméla.

ok enn kvað hann

:

Bannar biskup mönuuni,

berr strið af því víöa

lýða kincl á iáðe,

iöngum kirl^jugöngur

:

geyst* man gegn at llestu

Guðmundr fara um stundir,

trautt má ek enn fire annan

enda sjá hvar lendir'^.

•*öm várit dró Kolbeinn lið saman um öll herot til vár-

þíngs; þá kom sunnan forvaldr Gixurarson, ok höföo þeir mál

fram á hendr biskupsmönnum. þat var orð á, at þeir mundo

fara at biskupe* með flokkum þessom ölhim, ok taka menn þá

er þeir höfðo sótta^. l>á fóro vinir þeirra ok ieitoðo um s5tter,

[ok urðu þeir sáttir*^ með því móte , at öll mál skyldo vera

undir erkibiskupe. Gáfu þeir Kolbeinn upp sektir allar, ea

biskup lók alla menn or banne. Biskup haföe menn Kolbeins

lire ymsum sökum um ýmissa lutCj tíundar mál, eöa kirlína

_ .
-

I ^^MM II^^T - .- M_ .
~

r I 1 11
1 1

r I

~

i) gcystr, B, i) þann. St.y 204, cn li setr vísuhchn. : „geyst

man" 0. s. frv. aptaiivií) fyrri vísuna, cnvisuhelm.: ^jtrautt kanu" o. s. frv.

aptan vii5 hina si^ari. — H6r bœtir Ð yib þriibju vísu:

^^Gub hefir Gii^jíiund gjOrvan rœ^r guhs laga geymir

glikan Tóma at ríki, gcibbjartr snuru hjarta,

nær liggr okkr vi^ cyra lirœl6ist himna prý'bi

crfíngi höfí'/íngja : hann, en vœtki annat.

Hér má skilja í vísum þessum, hversu drcngiliga Kolbeini hefir farit

þat er hann kva'b til Gu^mundar biskups e^a mælti , ávallt er hann heíir

fengit gætt rci'&innar, fyrir ósköpum þeim, cr hann eggju^u fram til dau^-

ans". — 395 b. v. : ,,Hel&aii af cr^þatok vir'&ancla, hversu hans tnnga hefir

verit sarain til lofsamligs kvc'&skapar, frá því sem ílcstra skálda, hvort

*em hann kvaí) um stórmerki guí)s e^r hans mildustu móí)ur, svo ok hvort

er hann kvai) til vina ehr óvina, sem grcindar visur bera vitne", o. s. frv. —
Hér til muii og heyra vísa Kolbcins sem er i Sn. Eddu, bls. 187.

Mundi mér fyrir stuudu

mikit orí)aIag þikja

of elgrcnni unnar

eynim slíkt at heyra.

5) þeir séttuz Guirmundr bishup ok Kolbeinn, {^A 120).

•í) af Jjínginu, b. v. B. i) sekta, B, e) [ b. v, B^
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fjárhald, eðr viðtöku við fátékum fréndum sínum. Bendr tóko

því þúngliga, ok virðo þeir svá, sem engir métte í friðe vera

eða í frelse fire biskupe^

Kolbeinn sótte klcrkinn.'

55. Nú berr svá tii, at klerkr einn sá cr Skéríngr hét,

akolitus at vígslo ok ósiðvandr at vápnaburð okkléðnaðe; hann

var einhendr. fenna mann höfðo Austmenn handhöggit at

Gásum, en^ Guðmundr enn dýre mélte eptir hann. fesse maðr

átte barn við kono; en bróðir hennar konunnar sóttc Kolbein

at þesso mále, en klerkrinn sótte biskup at sínu mále ; en

Kolbeinn sékir eptir, ok vill eige biskups dóm á múlino. En
Guðmundr biskup býðr at gjalda fire málit sex hundruð^^ , ok

kailar biskup meirr en ij lögrétto ; en Kolbeinn neitar því, ok kvað

ekke tjóa at séllast við biskup, ok kallar [hann] rjúfa hverja sett,

ok létr Kolbeinn sékja klerkinn til sektar ; en biskup forboðar Kol-

bein, ok alla þá er í dóminum höfðo vevit. En hálfum mánaðe

síðarr hoðu þeir Kolbeinn ok Sigurðr féránsdóm eptir klerkinn,

ok tók[u] upp féit. En er biskup spyrr þetta, þá bannsetr hann

þá báða, því at honum var féit handsalat. Guðmundr biskup

var heima um þíngit, en þeirSigurðr ok Kolbeinn sekja þíngit,

ok samneyta menn þeim, en þeir öðrum. I>eir sékja vj menn

biskups um bjargir við klerkinn. En eptir þíngit samnar Kol-

beinn hðe um öU hérut, ok étlar at heyja féránsdóm at Hóluni

eptir þá er sekir vóro kafiaðir, ok étlaðe at laka fé þeirra; en

biskup var fáhðr íire heima á staðinum, ok báöo menn hann

undan ríða, sögðo menn eige sýnt, hvárt griþ munde gefin

mönnum hans. Biskup var þess trauðr, ok gjörðe þó við ráð

vina sinna, ok fór hann norðr í sýslo sína. Ilann mat engis

sektir manna, þeirra er Kolbeinn hafðe sótta, ok lét þá ganga

í kirkjur sem freálsa menn. t>eir Kolbeinn gerðo ok svá, at

þeir gengo í kirkjur allir, er biskup hafðe bannsetta; en prestar

tóko þat upp, sem þeir héldo lenge síðan, at samneyta þeim

mönnum, er Guðmundr biskup bannsette fire þvílíka óhlýðne.

i) Hcr skýtr 395 inn sögunni um samtal Gyrílfjar og biskups (sjá Vií)b.

kap. 8); sífean cr 395 alveg sem saga Arngríras, unz luin endar í miÍJjum

SelkoUu þætti.

a) þann. B ; þá er, i. a) dc,
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^En er ú leið sumarit ok biskup vendir aptr, þá dreif til

hans mart manna ; var þar inn fyrste maðr Ogmundr sneis

frénde hans, ok margir aðrir menn þeir er röskvir vóro,

með biskupi; þar var Vigfús kenne[maðr] [Önundar son, Kon-

áll Sokkason^ ok margir aðrir vaskir menn. Görðist hann þá

fjölmennr, því at þau vóro orð úvina biskups, ef hann fére á

stuðinn með sekja menn, at þeir mundo drepa af honum þá

er sekir vóro ; en þeir þorðo eige við hann at skiieast, er sér

visso eige annars trausts vánir. þá er biskup fór norðan uni

Eyjafjörð, fóro nokkorir óspektarmenn or flokke biskups, ok

réntu útlenda menn, þá er biskup kahaðe í banne af sam-

neytengo við liolbein ok Sigurð. En er þeir biskup ok Ög-

mundr urðo varir við, þá réttu þeir mestan luta ránsins. Síþan

fór biskup'* á Möðruvölio með fíokkinn, ok hafðe á brot með

sér skrín ok helga dóma ok békr nokkorar, því at honum þótte

ómaklega helgir dómar komnir, þeir er bannsettir menn varð-

veitto. Arnórr Tumason var [þar fire'* ok mart [mannaj annat

með honura.

^Nú ríðr biskup á brott, en Sigurðr gerir orð Kolbeine

Tumasyne; kalla þeir nú at biskup hefe hernot ok rán. Nú
draga hvárirtveggjo llokka saraan, Sigurðr ok Arnórr, ok Hali[rj

Klcppjárnsson, en í annan stað Kolbeinn Tumason, ok ^tla

allir saman at biskupe, sem þeir gjörðo. Biskup kom heim á

staðinn [snemma dags, ok gengo til kirkjo^, ok [lét biskup sýngja

messo. Um daginn eptir var Maríu messa hin síöare'' ok viide

biskup gora þjónosto [þann dag", því at Maríu var helgaðr

staðrinn^. l^ann hinn sama dag kom Kolbeinn þangat með
aukin CCC manna, ok settist um staðinn, ok fóro þú menn á

millum þeirra ok leitoðo um séttir ; var þat svá þvert af Kol-

beine, at hann vilde ekke annat, en þeir menn, er sekir vóro,

vére fengnir í vald hans; en biskup vilde eige selea menn sína

i) Frá Guömunde biskupe, Á (128).

a) þann. St,\ [ Ögmunclr ö. Konáls Sokkas., A, a) heim, b, v» B»

a) leií)r. 3
[fire þeim, Á\ — mch }>eim Sigiir'fci, b. v. B.

b) Flokkadráttr, Á (129). o) [ kirkjudag: sinn .snemmiudis, /f.

7) [ syngr þar mcsso, en næsta dag eptir var Mariv messa, sem lengi

hefir l>ar kirkjudagr verit, einni nótt fyrir Mariunicssit, b, v. fi.

e) [ ba^a dagana ])efcsa, scm sannlikt var, U*

ö) niefe gu^ií l>. V. B,

--
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undir eyxe, ef þeim vere eige friðe heitið. Ogmundr átte i

allan lut at' draga saman söttinaj því at hvárrtvcgge var hans

venzlamaðr. En með því at hann var óleiðíngasamr
,
þá var

þess leitað, at biskup skylde ríða af slaönum með menn sína

í friöc, en Kolbeinn játaðe þvi ekke, en þó tóko þeir^ Guð-

mundr biskup þat ráð; þólte mönnum sem þannig munde

helzt úhéfa ok vandrcðe við berast**. Mariomesso um kveldit

var hríngt öllum klukkum at staðnum til aptansöngs, ok er svá

sagt, at Kolbeinn hafe eige heyrt klukkna hljóþit.

Fall Kolbeins Tumasonar.

56, Nú ríðr Guðmundr biskup af staðnum með ccc

manna; þar vóro ok meö honum iij ábótar, ok ij múnkar ok

nér XL. presta, ok mart klerka, þar var ok mart röskra manna

meö honum, en sumt. stafkarlar ok göngukonur. Nú er þeir

Kolbeinn seá, at þeir biskup ríöa á brot, þá tók til orðaRrúse

prestr ok melti til Kolbeins: ^Jjar ríðr biskup nú á brot með

virþíng ykkra beggja". Kolbeinn bað menn taka hesta sína,

ok lézt eige þola, at biskup riöe á brot við sogurt með menn

sína. Kolbeinn ríðr þá á veginn-* flre þá með CCCC manna,

ok iylkir liöe síno. Guömundr biskup víkr þá af veginum ok

annarsstaöar. l>eir Koiijeinn snúa þá þar í mót; ok er flokk-

arnir hittust, þá lystr í bardaga meö þeim. Guömundr biskup

sat á heste, ok ábótar meö honum ok prestar nokkorir, ok

kallaöe, at eige skylde berjast, en at því gái'u engir menn

gaum. Berse Vermundarson fráJMóberge hann gekk fastfram,

ok spuröe at Ögmunde sneis. Naddr het fylgðarmaðr Ögmundar,

hann rézt þá í móte líersa, ok fóro þeirra skipte svá, atJíerse

vegr Nadd. I>á tekr Ögmundr sneis til orða: ,,fast gengr þú

fram, Berse!" — ,;þat skaltu finna'', segir Berse, ,,at ek

skal ganga þér nérr". Eptir þetta snýr Ögmundr í raóte Bersa

ok höggr hann banahögg. Menn Guðmundar biskups börðust

vel ok djarfliga: Konáll Sokkason, Sveinn Jónsson, Vigfúss

kennimaðr, ok margir aðrir. Kolbeinn fékk steinshögg í bar-

daganum, ok kom þat högg í ennit, ok féll hann við; var þat

i) skara (sk'a) vandrœibi mc^ Jjeiiii, cii, b. v. If.

a) Ögmundr ok, b. v. B. Hélan og iit kap, 50 er B íjölorí)-

ari (sjú Vi^b. kap. 7j. 4) nie^, b. v. Á,

j
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hans banasár, en þó hafðe hann vit sitt, ok beiddist presls

í'imdar, ok vilde Guðmundr biskup at hann néðe því. Eptlr

þat svaröe Kolbeinn séttareið, ok eptir þat var hann huslaðrj

ok dó hann síþan. En ekke varð víst, hverr steininum

hafðe kastað*.

Ilverir féllo í Víðenese.

57. þessir menn íéllo með Kolbeine Tumasyne í Víðe-

nesbardaga: Brúse prestr, I>órðr prestr Einarsson, Berse [Ver-

mundarson] ok Böðvarr Tannsson^
,

Eyjólfr IIalIsson-% Glúmr

ok Styrbjörn, okBjörn Steinþórsson^ ok Starre Sveinsson. En

af mönnum Guðmundar biskups féllo þessir menn : Naddr fór-

arinsson ok Einarr Olafsson, en annat Hð Kolbeins nýöo, allt þat

er mátte íire sárum; sumir gengu slyppir at Guömunde bisk-

upe, ok sóro eiða, ok festo honum skriptir ok fégjald i hans

dóm. Nú seá menn Guðmundar biskups, hvar ríðr flokkr þeirra

Sigurðar ok Arnórs, ok snúa nú í móte þeim, ok hafa vápn

þeirra Kolbeins. i>eir Sigurðr snúa nú undan ok aptr, en bisk-

upsmenn eptir, ok heldr lómliga í fyrsto, því at sumir lötto

en sumir fýsto eptirreiþar. En aöra nótt eptir, þá vuröo þeir

Sigurðr ok Arnórr varir við, at ílokkr biskupsmanna var mjök

eptir þeim kominn, þá leyndist Sigurðr ok Arnórr ok þeir fjórir

saman frá flokkinum, ok riöu suðr um land, ok vóro þar þann

vetr með fréndum sínum ok mágum. En llallr Kleppjárnsson

ok flokkrinn gekk tii séttar við Guömund biskup, ok játa með
eiöum hans dóme, hverr á síno mále.

**En Kolbeinn haföe stefnt til móts viö sik þorvalde Giz-

urarsyne til atferðar við Guömund biskup, er biskup kallaðe

grundvöll allra þess[arr]a mála. Jlann frétte fall Kolbeins á Kile,

ok snýr þorvaldr þá aptr. Ilanu fann Snorra Grímsson, frénda

þeirra Guðmundar biskups ok Ögmundar, vitran mann ok vin-

sélan, subdjákn at vígslo. l»orvaldr lét taka hann, ok hafðc

^tlat mann til ávcrka viö hann, en þeim varö bilt. l^á hljóp

í^t Kléngr son í>orvaIds, messodjákn at vígslo, ok höggr Snorra

hanahögg.

Hör skýtr B inn litlum kapitula um húsfrú Gyrí^i (sjá Vi^b. kap. 8).

•-í) þann. A oq B; Tannason, St. Haldórsson, St.

V. í Á\ b. V. By St. 4) Drepinn pormldr (!), A (132).
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Frá biskupsmönnum.

58. Nú er Guðmundr biskup at stóle sínum um vetrinn,

ok býör hann erkibiskups dóm á málom þessum öllum, eu

því var eige játað. Ogmundr bauð þá, sem jafnan haföe hann

fyrr boðit, sinn Jjárlut til sétta með þeini, ok margir aðrir.

En Guðmundr biskup leggr fégjöld á þá, er at honum höfðo

farit til Hóia, CCC vaðmála á mann , eöa v, eða x, svá sem

honum þóttu menn sakbitnir til. Á einn mann lagðe Guð-

mundr biskup at gjalda xx. c. Guðmundr biskup sende menn

sína at heinita saman fé þetta, ok treystust þeir eige fámennir

at fara; en þeir er ílre sáto þorðo eige annat en gjalda slíkt

sem þeir kröföo, en kölloðo rán. Nú er ilir kurr í bóndum,

þóttust hafa látið höfðíngja, en farit sneypo, ok látið marga

fréndr ok vine , sumir Hmu , en gjalda nú fé á sogurt ofan

;

kalla þeir þetta allt hernat ok rán, er þeir láta; en hinir ylmð-

ust því meirr, er yQr fara með flokkinn, ok gefa aðrar sakir

bóndum hjá fram. f>eir ganga yfir bú þeirra Siguröar ok Arn-

órs, ok gerðu marga lute, þá er biskup bauð þeim eige, heldr

bannaðe hann þeim. l^eir brendo eitt bú, ok unno á nokkor-

um mönnum, þeim er þeir þóttusi sakir við eiga ok þcim þótte

um hf sitt selið hafa, en einn mann drápo þeir, drepinn var

ok preslr einn af þeim. En þar sem biskupsmenn gjorðo úspektir,

þá kendo béndr þat biskupe, cn biskup kallar béndr í sama

banne, sem áðr þeir settust, því at hann sá, at þeir vildo ekke

halda þat, er þeir höfðo fesl ok svarit, en þeir vildo allt gera

í móle honum þat er þeir mátto, sem raun gaf á síþan. feir

vóro margir menn, er stukku undan suðr í Daia til Sighvats

Sturlosonar , ok kéröo skaða sinn fire honum ; haföc hann af

því mikla skapraun um lillögur llaUdóru, konu siunar.

Föddr Gizurr jarl.

59. [Nú erþar tii máls at taka, at um vctrinn eptir Víöe-

nessbardaga födde I>óra Guðmundsdóttir , kona J^orvalds Giz-

urarsonar, sveinbarn, ok töloðo menn uni viö þorvald, at hann

skylde kalla láta eptir Kolbeine Tumasyne, en þorvaldr segii'-

,,eige man minn son verða jafnvel mentr Koibeine, en þó hafa

þat vitrir menn mélt, at menn skyldo eige kalla sonu sína

eptir þeim mönnura , er skjótt ero kallaðir af heime ; man ek
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minn son Gizur lála heila, því al lítt liafa þeir ökkvisar verit í

Haukdela étt, er svá hafa heitíð her til"*.

-þenna vetr er á leið fóro menn iniile hufðíngja með þeim

ráðagjörðuni, at þeir skyldo draga flokka at Guðmunde hiskupe.

Var þar J>orvaldr Gizurarson firemaðr, Arnórr Tumason, Jón

Sigmundarson, Sighvatr Sturloson ok Snorre bróðir iians, Magnús

Guðmundarsou, I>orvaldr vazfirðíngr. Sighvatr sende orð J>órðe

bróður sínum, ok fundust þeir í llítardal, ok bað Sighvatr

þórð bróður sinn til farar með sér. pórðrspurðe, hverjo hann

skyldc ráða, ef hann fere. — ^JJví mantu [eige] ráða því er

þú vili", segir Sighvatr, ^^eðr^* hve fjölmennr mantu fara"? —
,^Með V. mann", segir i>órðr; en Sighvatr svarar: ^,hvat skaltu

mér þá heldr en annarr maðr, ef þú ert svá fámennr"? — ^J>ú

aér þaf', segirþórðr. Sighvatr Ijóp á hest sinn, ok var reiðr,

ok skildo þeir brcðr við svá búit, ok s[egir] J>órðr, at alldri

hefðe vorðit síþan slík frendseme þeirra sem áðr.

Fireburðir.

60. fat er sagt, at um vetrinn eptir bardagann í Víðe-

nese vóro dreymdir draumar margir. I>at dreymde mann einn

í Skagafirðe, at hann þóttist koma í hús eitt mikit; þar sáto

inne konur ij; þér vóro blóðgar ok rero áfram; honum þótle

rigna blóðe í gluggana. Önnur kvað konan

:

llóum vit ok róum vit,

rignir blóðe,

Guðr ok Göndul

,

fire guma falle

:

vit skolom ráðast

í Kaptahlíð,

þar nianum blólaðar

ok bölvaðar.

- En í Austfjörðum dreymðe mann þat, at hann þóttist koma í

lilla stofu, ok sátu þar inne ij menn svartkléddir , ok höfðo

grá kollhötto á höfðe, ok tókust í hendr, ok sat í sínum bekk

hvárr,' ok reru þar, ok ráku hendrnar á veggina svá fast, at

þá reidde til falls. Síþan kváðo þeir víso þessa, ok kvað sitt

orð hvárr þeirra:

1) i;
V. í jö. 2) Flokkadráttr, A (135). a) l',

4
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Höggvast hart seggir,

er liallast veggir,

iUa ero vit settir

er inn koma [gráir]' hettir:

verk manu upp innast

þau er aldri flnnast^,

enge er [á sóme^*,

ú efsta clóme.

'*[Á þessum iiij árum, frá því er Guðmundr haföe vorit

biskup ij vetr, þá varð þetta til tíðenda: Á hino fyrsta áre var

ínge Bárðarson tekinn til konúngs. Fall Einars konúngsmágs.

Víg Márs prests. — Á öðro áre andaðist Haraidr jarl hinn

gamlc , ok Gixurr llalisson. fórir erkibiskup í iand kominn.

Slagit í þrándheime. EIIz uppkváma í Heklufellc.

*'*Á þriðja áre andaðist Erlíngr stcinveggr. Philippus

Simunarson liöfst. Andaðist Njáll biskup ok þorvarör þor-

geirsson. Druknan llerdísar owm .socm. Á fjórða áre : England

í banne. Fall Kolbeins Tumasonar. Víg Snorra Grímssonar.

|>á hafðe Guömundr \erit biskup vj velr*^.

Heimsókn á staðinn.

61. Nú er þar til máls at taka, at um várit eptir drógo

þessir höfðíngjar''^ ílokkasaman, scm áðrvóro nefndir, ok fóro at

biskupe. forvaldr Yazfiröíngr fór vestan með xxx [mannal

gengo þeir allir. þorvaldr hafðe exe í hende, ok studde ekke niðr

skaptinu er hann fór norðr, ok ckke er hann fór norðan. En

er ílokkarnir kómu saman, höfðo þcir dcc manna, er þeir

veitto biskupe heimsókn á staðinn. Biskup haföe fire fátt lið

umfram heimamenn sína, því at menn gengu mjök undan

honum, ok vildo náliga ekke veita honum. Ögmundr sneis

vilde veita biskupc, ok komst hann eige til móts við biskup,

því at flokkr var gjörr í móte honum; en Ögmundr komst

1) b. V. jB.

2) finnast = fyrnast, eldast^ sbr. Finnar; fiiinúngr, fornt gras.

3) [ þann. Sl*; osoma, A, B. a) Tíifendef A (137), s) Ti'&ende, Á (138).

e) [ V. í — fícss verí)r aí) gæta, aí) biskupíi ár Guí)mimdar eru

ávaUt taUn í A frú 1202, eu hann var vig'íir snemma úrs (13. apr.) 1203.

7) vij, b. V. jB.
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imdan; en þeir tóko skjul(][o]' hans or kirkjo, ok hest[a]^ hans,

sva at hann fekk hverge farit. J>eir Signrðr vóro fire þeim

flokke ok Haih'. er fiokkarnir riöu á staöinn, \óro biskiips-

menn á iiúsum uppe ok höföo búizt til varnar; var þar flre

marl röskra manna. þeir höföíngjarnir gengu um beinn , ok

hugöu at hvar auðvehigast vGre al at sékja. þórör [IJuövars-

sonj móöurhróöir Sturlosona lagöe þat ráð til, at þeir skyldo

öpa um kveldit heróp, en ganga eige fyrr at, en um morgininn

;

ok étUiðe hann, at þá inunde þunnskipaðra á húsunum en um
kveklit. l>at fór sem þórðr gat til, at margir menn leyndust

um nóttina frá Guömunde hiskvipe, en sumir Ul úvina hans, en

sumir annan veg á brot, svá at fátt var munna eptir á húsunnm.

En um morgininn, þá gengo þeir í kirkju, er sér þótte óvont

til griöa; en þá var fátt eptir hiskupsmanna. |>á Ijópo þeir á

þá til hardaga. I>orkell preslr Bergþórsson, er nörtr^ var kall-

aðr, varöist bcöe vel ok drengilega, ok féll hann þar á húsunum. '

Fleire menn féllo þar á húsunum, ok einn munn drápo þeir í

kirkjugarþinum, svá at blóðit hraut á kirkjuna. vj menn létust

af hiskupsmunnum. í>eir Arnórr létu ok vj menn. Síþan Ijópo

þeir í hús inn, ok bruto lok ok lása at leita manna. Nú gerðo

þeir biskupe ij koste: annan þann, at hann skylde taka þá or

banne, en þeir mundo þá gefa þeim sumum mönnnm griþ, er

í kirkjo vóro , en hiskup skylde fara af slaöinum ok koma þar

aldri síþan, ella mundo þeir drepa þá alla, er í kirkjunne vóro,

ok eira engo Yétta, en reka þó biskup á brot af staðinum sví-

viröelega. Ilann kaus hvarngan kost, ok sagðe sik ekke mega
leysa þá; en þó varö þat við bén þeirra manna, cr þá vóro til

dauþa éllaöir, at Guðmundr biskup vann þat til h'fs mönnum,
at hann sýngr yfir þeim miscrere^ ok segir þeim þó, at þeir

ví^re þá eige lansare en áör.

Guðmundr biskup fór með Snorra Sturlosyne.

62. Eptir þetta býör Snorre Sturloson Guðmunde biskupe

^íl sín, ok ferr Guðmundr biskup þann dag á brot mcð Snorra.

er Guðmundr hiskup var í brottu, gengo þeir Arnórr til-*

*^»rkju með vápnum, ok eggja liina út cr inne vóro, ok þeir

^-0 tann, B; skjöld — hest, A.

naibr, B, 4) Imnn. Ji\ í, Á,
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þóttust mestar sakir við eiga, ella rnando þeir sekja þá eðr

svella þá í kirkjunne. þá tók Sveinn Jónsson til orða: ,,gera

man ek kosl á út at ganga;" en þeir spurðo hverr sá vcre.

Hann svarar: ^^ef þér limit mik at höndum ok fótum, áðr þér

hálshöggit mik;" ok þesso var honum heitiö. Gekk liann þá

út uk allir þeir, því at þeir vildo eige at kirkjan saurgaöist af

þeim eöa blóöe þeirra. Allir gengo þeh' slyppir út. Yar

Sveinn þá limaðr, ok seng Maríu vers meöan, en síþan rétte

hann hálsinn undir höggit, ok var allmjök lofut hans hreyste.

J>ar var ok hálshögginn Skcríngr klerkr, ok hinn þriþe sekr

maðr. En þessir höfðo áör látizt af Guömunde biskupe: þor-

kell prestr, Leifr þorbergsson' , lirandr^ ok Steingrímr ok

Ilandar-Leifr, Einarr Hallvarðsson ok þórarinn, ok er sá nú

taliðr, er [í kirkjugarðinum var drepinn^*. En af þeim er til sótto

létust þessir menn : Bergþórr ok Gizurr, Sigmundr svalr-* ok

•Einarr birkibeinn, Símon prestr. En þeir er sekir vóro kallaðir

vóro férðir í urð, ok lágu þeir þar ij mánuðr. En suma menn,

þá er þar féllo án iðran ok lausn, grófo þeir at kirkju, ok

köUoðust þeir þat aht líkea eptir Guömunde hiskupe, er hann

lét sekja menn í kirkjur ganga. En bískup lét ok einn mann,

þann er þar hafðc falht af Kolbeine iörunarlaust, [eige at

kirkju liggja^. Murgo var þar rént, því er staðrenn átte ok

aðrir menn, þeir er þar vóro, béöe hestum ok húsbúnínge, ok

flestu því er utan kirkju var. En þá er manndrápum var lokit,

tóko höföíngjar menn til sín , ok gáfo griö þeim munnum, er

þeim líkaöe, ok gerðo þat nokkut í þrá öörum.

*^Sighvatr gaf griþ Konále Sokkasyne, en Snorre hafðe griþ

gefit Yigfúse kennemanne. þeir vóro flesUr af hinum stérrum

munnum, er nokkurn mann tóko til sín. En er biskup var or

héraðe, gerðo þeir' orö á alla vega frá sér, ok léto [presta

taka^ afla menn or banne, ok tíöir sýngja ok gera alla þjónosto,

béöe þar ok svá at öðrum kirkjum öllum, ok segja þat biskups

leyfe. AUa þá menn, er Guðmunde biskupe höföo fylgt ok

•

í>orgeirsson, B, St, 204. 2) Báríir, li, 204, St.

s) Jiann. St. ; [ or kirkjunne, Á. 4) ok Svalr, B.

a) [ V, í ^ ; b. V. epUr Jí ; St. b. v. i.mánuí)".

0) Frá Sighvate ok Snorra Sturlosonunif Á (141).

t) Arnórr, b. v. B, b) [ taka preííta, Á,
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í'ulílíng veiU, ok \mv vóro eplir, kúguðu þeir tiP seálfdémis

við sik, svá vígðan ok úvígðan, ok lögðo l'egjöld á, ccc eða

V, eða X eða xx, eöa xl eða xxx. - Ögmundr sneis lét

hundrat hundraða ok heraðsvist sína áðr en létte; fór Ögmundr

austr í ITofsleig. Suma menn gerðo þeir útlaga ok bólalausa.

Fjóra góða nienn, presta ij ok leikmenn ij, nauðgöðo þeir til

járnburðar um þat, at þeirhefðe eige unnitá Kolbeine, ok urðo

þeir aliir vel skírir.

^Nú seteast þeir Arnórr ok Sigurðr á staðinn ok staðar-

eignina. En um várit eptir, þá scnde Guðmundr biskup bréf

til staðaríns, ok bað lésa kirkju, ok kallar hana saurgaða, béðe

af manndrápe ok af grepte bannsettra manna, var ok svá gert,

at kirkju var lest. Var þá tjald reist utan kirkjugarðs, ok vóro

þar þá messur súngnar. þeir Arnórr ok Sigurðr þola eige at

kirkjan stéðe tíðalaus; fara þeir þá ok þröngva til prestum at

sýngja í kirkjunne, ok eige messo fyrst; en þó litlu síöarr var

þar full þjónosta framit, ok lík jörðut. Aumlig ok hörmulig

kristne var þarþá at seá: sumir prestar lögðo messo sönginn

fire rézlo sakir við höföíngja, sumir af seálfs síns vilea; höf-

uðkirkjan, móðirin, sat í sorg ok í sút, ok sumar détr með
henne, en sumar gleymðo yfir hennar*^ harme, ok lifðe hverr

sem lyste, en enge þorðe um at vanda, né satt at méla, fire

þeim Sigurðe ok Arnóre.

Guðmundr biskup í lleykjaholte.

63. Guðmundr biskup var um vetrinn í Reykjaholte með

Snorra, en um várit fór hann norðr til Rútafjarðar, ok étlaðe

hann á skipom-^ norðr til staðarins, eða allt til Austíjarða. En er

þeir Arnórr fréttu þat, ok ctloðo at biskup munde fara á stað-

inn, þá draga þeir þegar liö saman, ok skiplu mönnum hjá höfnum

þeim, er líkast [vére], at hann munde til leita. En Arnórr étlar

at snúa llokkinum til móts við biskup, þegar hann frélte til

hans. En er Guðmundr biskup frétte liðsamnat, vendir hann

aptr ferð sinne iil Steingrímsljarðar; frétte hann þá meðferð

i) hér vantar 1 blaí) í B; en byrjar aptr í nýju efni um bréf |ióris

erkibiskiips ok sanital þeirra Guibmundar biskups (sjá Vií)b. kap. 9— 13),

a) Frá SiyurD'e Ormssyne ok Arnóre, A (142).

s) b. V. eptir 204; v. í A. 4) skipino, A»

I. B, 33
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presta um tíðagerð, béðe ú staðnum ok annars sLaðar. Guð-

mundr biskup bannselr þá alla presta, er messur hoi'öo súngit

í óleyfe hans , ok átto allt samneyte við bannsetta nienn. þá

hafðe Guðmundr biskiip verit vij vetr. Á þesso áre settust

konúngar í Norege. Bardage at Hólum. Andaðist Margrét

kona Sverris. Guðmundr biskup í Reykjaholle. Farsumar it

iUa. Andaðist Jón Gréniendíngabiskup. Drukknan Asólfs prests.

'þetta suniar fór Guðmundr biskup um Vestíjörðo; en

um vetrinn var hann á líreiðabólstað í Steingrímsliröe með

Bergþóre Jónssyne, ok urðo þar margir merkiligir lutir, þeir er

frásagnar ero veröir, ok jarteinum þótte gegna, þótt þat sé

eige ritað í þesse bók, béðe þat er Guðmundr biskup átte við

flagð þat, er [þeir kölluðu- Selkollu, ok mart annat. En prestar

fóro síno fram um þjónosto gerð sína, bvat sem biskup s[agðe];

höfðo þeir helzt umr^ðe um sín vandamál við Gunnlaug múnk,

er mestr klerkr [var] ok góðvilea maðr norðr þar. þá bafðe

Guðmundr verit viij vetr biskup. Á því áre er Guðmundr bisk-

up var í Steingrímsfirðe (uröo þesse tíðende'* : Styrmir tók lög-

sögu. Staðrenn brann í liólme. Álfhildarmál. Andaðist Guð-

mundr gríss ok Halldóra abbadís ok Valgerör Jónsdóttir. Týnd-

ist skip Steinbjarnar llíðabróður.

Séttar fundr með Guðmunde biskupe ok Arnóre.

64. Um várit var lagðr séttarfundr með þeim Guömunde
biskupe ok Arnóre til setta, ok bauð Arnórr marga koste s6mi-

lega, en þó vilde hann at Guðmundr biskup fére ekke á stað-

inn, svá at bann stýrðe fleira en kirkjo ok tíðum. Um sum-

arit eptir fór Guðmundr biskup vestan við X. mann, ok kemr

í Eyjafjörð til Ilalls Kleppjárnssonar á óvart, ok tekr hann vel

við honum, því at þeir höfðo áðr sézt. Nú frétta þeir Arnórr

þetta, ok draga saman fíokka, ok svá þeir Hallr ok biskup í

móte, ok finnast þeir. En svá varþ vel til gétt, at þeir skilðo

óhappalaust, en sétt þeirra varþ enge. Vendo þeir Hallr ok

Guðmundr biskup undan, ok vildo eige göra ófriö, ok ferr Guð-

mundr biskup þá norðr í sýslu sína, ok sýngr mcssur í tjöld-

um, en eige í kirkjum, meðan eige var höfutkirkjan hreinsut.

1) Ftú ferú'um GuiTmundar biskttps um VestfjOrií'Uf Á (144).

2) [ jjanii. 204, Sc.-, haiin kaUabc, A. 3) [ b, v. eptir getg.
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þá konia út bréf fóris erkibiskupSj ok vóro þar á utanstefn-

íngar, ok tekit liarl á úvinum biskups, ok kyrðust þeir Arnórr "við

þat. Guðniundr biskup fór tii IJóia, ok sat þar í friðe þann

vetr at kaiia, ok áttust þeir Arnórr ekke við, I>ann vetr gengu

margir menn til sélta við Guðmund biskup.

*Á eino áre boðat böfðíngjura á erkibiskups fund. Vetrinn

góðe. Landslijálpte, ok urðo xvíij menn undir húsum. Y6tu-

sumar. Andaðist Páll biskup í Skálaholte iij kal. Decembri[s]

mánaþar. Jón prestr Brandsson. Sokke Eyjólfsson. |>á bafðe

Guðmundr biskup verit ix. vetr. — Á nésla áre var kosinn til

biskups Teitr Bersason, systurson þorvalds Gizurarsonar , ok

fór þorvaldr Gizurarson utan með bonum. Ileige biskup við

Flatey. Utanför Arnórs. ALdlát Sveins biskups. Guðmundr

enn dýre, Jón Sigmundarson , Karl ábóte, Ormr ábóte. þá
baföe Guðmundr bisluip verit x vetr.

Frá Kálfe Guthormssyne.

65. í þenna tíma bjó Kálfr Guthormsson á Grund í Eyja-

firðe; hann átte þá kono er Ósk hét, dóttir þorvarðs hins auðga.

Guthormr bét son hans en Jórunn dóttir. Kálfr þótte þá mestr

bónde í Eyjafirðe. l>á bjó at Urafnagile llallr Kleppjárnsson,

hann átte Ingibjörgu dóttur Guðmundar ens dýra; Einarr ok

Kleppjárn vóro synir þeirra. Með þeim Kálfe ok Ilalle var

óþokke mikill, varþ þeim mart til; hafðe Hallr mannaforráð

mest í Eyjafirðe , ok þótte honum Kálfr ekke trúr at leita á

þíngmenn sína. feir deildu ok um hval nokkorn, ok féröu málit

til þíngs , ok var hvárrtvegge enn mesle flutníngsmaðr síns

máls. þat þótte þeim er hjá vóro þá sannara, er þá flutte sitt

mál eör erende, en þó fengo þcir ekke samit mál sitt. í>eim

varþ mart til. Ilrafnagilsmonn ortu mart um Kálf, ok gerðo

um hann háð ok spott mikit:

Vetrúngs féðist efnit eitt,

öllum er þat mönnum leitt,

tvennar liggja [tii þess^ bétr,

tveir einir ero undir fétr;

helzte hefir þat lenge lifat,

[láte menn=* þat höndum þrifat,

i) Tiirendey A (140). 2) [ þann. St.; þar til, Á. 3) }). St,; látum enn, A,

33*
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ekke er þat sem annarr smale,

enge er skapir íire rass aplr hale.

Ok enn þetta;

Reið ek fire dyrr ok dúðag

[dyn háskutil' brynjo,

[eldr lék yggs^ und skilde,

óskjálfande''^ Kálfe:

niélt var-a gott þá er gjöltu

Grundar menn sem hundar,

þyss var í þrelum kusla

þeim, í virke heima.

Ok enn:

ITefir um [h]repp inn efra,

hann er gjörr at þrotsmanne,

þar-* er kotmanna kynne,

Kálfr matgjafir hálfar.

f>at er sagt'' þenna tíma, at þeir Arnórr Tumason ok Sigurðr

Ormsson háðo Sighvat Sturloson, at hann skylde ráðast norðr

þangat í sveitir, vildé Sigurðr, athann téke við goðorðum þeim,

er hann hafðe gefit Tuma syne hans, en Arnórr hafðe þá lýst

utanferð sinne af málum þeirra Guðmundar biskups. Sigurðr

bjó þá at Möðrovöllum í Hörgárdal, ok vóro þau Sighvatr ok

Halldóra þar jafnan á kynnissókn. Ok eltt sinn er Sighvatr

var á Möðrovöllum , kom Kálfr Guthormsson at finna Sighvat,

ok kðrðe fire honum missölte þeirra Halls, en Sighvatr lét sér

fátt um fmnast, en lézt ekke vilea fýsa Kálf vandrðða, en lézt

vin hans vera skyldu ok hðveizlo maðr, hvat sem honum kynne

til handa at bera, ok méltust þeir vel við at skilnaðe.

Frá Halle Kleppjárnssyne.

66. I>at var iij^ vetrom eptir bardagann at Hólum, á jóla-

fösto, at Kálfr varð þess víss, at Hallr Kleppjárnsson átte ferð

til Múnkaþverár. I>angat fór á Grund Jón Eyjólfsson, er átte

Salbjörgu"^, systur Kálfs, hann bjó í Möðrufelle, ok er þat

sumra manna sögn, at þat vére ráð þeirra beggja. Kálfr fór

i) [getg.j dyns húskyte, A; clyii háskutils, Sí. 2) [ getg. ;
eldzliggr

yggs, A ', eldr lét (lécP) ygs, 122. ») óskjálfanda, 122. 4) þat, St.

at, b. V. e) leifer.
;

v, A, St, r) Valgerí)i, St.
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síþanum daginn, ok með honum þorbjörn^ klukkunef, móður-

bróðir hans, er þa bjó í Gnúpufelle, ok þeir bréðr Steingríms-

synir, Eldjárn prestr ok þorgeirr, þeir vóro clöttursynir Tuma
Kolbeinssonar.

-En er þeir koma á völlinn at þverá, gengu þeir HaUr

Kleppjárnsson tveir neðan á völlinn; snero þeir Kálfr þá slvjótt

á móte þeinij ok setto áverkum við Ilallj en hann hörfaðe undan,

ok varþe sik béðe vel ok drengeliga ; en menn vóro úte á b6n-

umj ok talaðe austmaðr einn um, hvárt menn berðist á vell-

inum niðre ; en Jón Eyjólfsson svarar : ^^skyhnast menn þar",

segir l)ann ; ok var því ekke til laupitj er bann tók þannveg á.

þeir unnu allir á Halle, ok iét hann þar líf sitt. Snero þeir

Kálfr þá skjótt í brot , ok fór hann heim á Grund um kveldit,

en iieima menn at í>verá bjoggu um lík Halls.

•*Eptir þetla stefnir Kálfr at sér mönnum, vinum sínum ok frCnd-

um, ok leið svá framan til jóla, ok hafðe Kálfr fjölmennt á Grund.

Synir HaUs vóro úngir, er þetta var tíþenda, ok var KIÉngr

bróþir Halls vígsakar aðile. þá er víg HaUs spurðist vestr í

Dale til Sauðafells, segja menn at Sighvatr kvéðe víso þessa:

Nú spurðo ver norðan,

[náir hrafn af-* því tafne,

heipt hefir herr fire gipto,

Hail Kleppjárnsson fallinn

:

nú er Eyfirðín[g]s orðit

allmargs ins forsnjaUa,

gunnmáva hné grennir

geðhraustr, lokit trauste.

l>at var jóladag inn fyrsta, at Kálfr s[purðe] þau tíðende, atKIéngr

Kleppjárnsson var kominn á Espihól með mikinn flokk manna,

ok gcjigo þeir til matar. Kálfr sende þá menn til Möðrufells,

ok víðara á béi, at steina at sér mönnum. Guthormr Jónsson

hljóp þegar ofan tU Grundar, er orðsendíng kom, ok vóro þeir

komnir þá á béinn þeir Kléngr. Guthormr Ijóp at virkino,

svá at liann náðe eyxiune upp á virkit, ok las sik svá upp í

virkit, þeir Kálfr vóro fire í virkino, ok bjoggust til varnar,

béðe konur ok karlar, en þeir Kléngr sóttu at, ok höfðo á öðro

i) Styrbjöí-n, St, 2) Vig UaUs Kleppjárnssonar, A (150).

») Seta á Grnndj Á C^51). 4) [ Ijanii. 122; nattlirafii at, A.
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hundraðe manna, ok fengo þeir Kálfr líU vörninne við komit

flre liðsfjölða sakir, ok stukko þeir or virkino ok inn í lu'isin,

urðo þar nokkorir menn sárir af Kálfs mönnum, en einn Ijóp í

kirkjuna af mönnum Kálfs, ok var sá sérðr allt innar heá reiðu-

stól. Áttu menn þá lut, at þeir skyldo séttast, ok lýdde Kléngr

á þetta; en þar kom öngu öðru við, cn Kálfr laut aí seleaseálf-

déme um víg Halls, ok skildo þeir við þetla. En Kléngr geröc

gerð þessa um várit eptir, ok gerðe hann CO hundraöa íire

víg Halls, en Kálfr skylde utan vera iij vetr, ok vera héraðs-

sekr or Eyjafirðe. fettafé allt galt Kálfr vel ok rösklega, sem

gert var á hendr honum, ok fór utan eptir þat, ok gekk suðr,

ok tók iausn allra sinna mála; hélt hann ok alla sélt vei.

'Vetr þann, er Hallr Kleppjárnsson var veginn á jólaföstu,

lét þorvaldr Snorrason drepa Ilafn Sveinbjarnarson á Eyre í

Arnaríirðe á langafösto , sem segir í sögo þeirra þorvalds ok

Rafns. þeir réntu ok þar mörgu ok góðu ífémunum, áðr þeir

fóro í brott. Tveir gripir vóro þeir þar, er Guðmundr biskup

hafðe gefitRafne, er frá er sagt, þat var sólarsteinn ok kvenn-

kyrtill með hlöðum blábrúnaðr. En er þeir étloðo hann á brott

at taka, þá sýndist þeim sem þat vére svartr fats töturr, ok

köstoðo eptir, en sólarsteiiicnn höfðo þeir til sjófar; þá sýndist

þeim [hann] sem annarr fjörosteinn , ok köstoðo uiðr , ok er

þeir vóro á brotto farnir, þá fannst sóiarsteinninn.

því áre er Rafn Sveinbjarnarson var veginn urðo þesse

tíþende: Magnús Gizurarson rézt í Skálaholt tif forráða. Utan-

för þorvalds Gizurarsonar ok Teits biskiipsefnis. Týndist skip

Ólafs skirvils. Andlát Eireks erkibiskups ok Kristínar kono

Philippus. þá hafðe Guðmundr biskup verit xj vetr.

Guðmundr biskup étlaðe utan.

67. Nú er þar tii máls at taka, at um várit eptir búast

þeir til utanferðar: Guðmundr biskup ok Arnórr Tumason, ok

lá Guðinundr hiskup'' til hafs vj vikur, ok siglðe nl tvcim sinn-

um, ok urðo aptrreka, ok var Guðmundr biskup borinn af

skipe, en ij menn fóro utan af þeim vj , er erkibiskup liafðe

utan stefnt; þá fór ok utan þorvaldr Gizurarson ok Téitr bisk-

j) Vrepinn Rafn Soeinbjarnarson, A (152).

2) Tíþende, A (153). a) biskups, A,
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upsefne , en Giiðmimdr biskup fór utan vetre síþarr , ok var

hann hinu fyrsta vetr í Vík austr, en lengstum var hann með

Nicholáse biskupe.

^frim vetroni eptir víg Ualls Kleppjárnssonar réxt Sighvatr

Sturloson til Eyjafjarðar, ok var hinn fyrsta vetr á Möörovöl]-

lun í llörgárdal með Sigurðe Ormssyne. Annan vetr átte hann

bú Yið hann. Eplir þat keypte haan Grundar land mcð því

móte, at llunólfr prestr, er síðan var ábóte, gekk i skuld íire

Kálf Guthormsson, ok galt fire landit, en Sighvatr handsalaðe

honum Sauðafell í veð at móte , ok liann fór þangat at búa,

en Sighvatr gerðe þá bú a Grund, ok bjó þar meðau hann lifðe.

Kálfr Guthormsson keypte Miklabé í Skagafirðe , ok bjó þar

meðan hann lifðe. í þenna tíma vóro í Eyjaflröe margir stórir

héndr, ok ýfðust þeir heldr við Sighvat; þótte þeim hann þar

oiga hvárke erföir né óönl í héraðe.

þeim árum er Guðmundr biskup var utan þesso sinne

varð mart til tíðenda: Á fyrsta áre andaðisl llákon jarl, ok

Davíð jarl, ok fórir erkibiskup. Teitr biskupsefne. Utkváma

I>orvakls Gizurarsonar ok Arnórs Tumasonar. Utanför Guð-

xnundar biskups. Víg Geirarðs patriarka. — Á öðro áre and-

aðist Vilhjáhnr Skotakonúngr, Pétr biskup á Sjólande, Andreas

erkidjákn á lljaltlande. Kosinu Guthormr tii erkibiskups; Magn-

ús til biskups.

•'*Á þriðea áre kom Guthormr erkibiskup í land. Snorre

Siiirluson tók lögsögn. Andaöist Ketill biskupsson. Magnús biskup

útkominn. Vígðr Sorqvir biskup til Fereyja^ Bardage á Mel.

Andaöist Innoceritius pape, ok Jón konúngr, ok Eirekr Svía kon-

úngr, ok Marteinn biskup af Björgyn, ok Páll Sémundarson.

|>orfinnr ábóte. Víg llafns Ámundasonar.

''Á fjórða áre andaöist ínge konúngr ok Philippus konúngr.

Hákon kjörinn til konúngs, Skúle til jarls. Ferð fréndseme ok

úmegð. Fjáruppteklir á Eyrom. Vígðr Hávarðr til biskups.

Andaðist iS'icholas kúfúngr. Fall Högnvalds jarls. — Á fimta

áre : Konúngsskírsia. IJtkváma Guðmundar biskups, ok tekinn

af stað. Andaðist Otta keisare. Víg þeirra Orms Jónssonar í

Vestmannaeyjum. Utanför Snorra Sturlosonar.

i) Sighvatr rbzt til Eyjafjariror, A (155). í) Tidende^ A (150).

a) Ti&Gnde, A (157). Forcyjar, i. a) r/tendo, Á (158).
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Guðmundr biskup tekinn nauðigr.

68. ^J>at sumar er Snorre fór utan kom út Guðmundr
biskup, sem nú var sagt, ok fór hann heim til stóls síns ; sette

Guðmundr biskup þá skóUi atllóhim, ok var þórðr ufse meist-

are yfir settr. Dreif þá lið mikit til biskups, ok horfðe til

kostnaðar. Arnórr Tumason dró þá lið saman, ok kom á iivart

til Ilóla um nótt. feir tóko Guðmund í hvílo sinne, ok drógo

hann ofan eptir húsunum. Hann iótr hendr eða fétr i dyre-

stafe eðr þile, en þeir drógo hann því harðara, svá at við stór-

meizlum var búit. þeir kómo honum um morgininn vestr or

húsunum; lögðo þeir hann þá í vágir, ok óku með hann í Ás

til bús Arnórs. |>eir ráko af staðenum alli iið þat er biskupe

var hendilangt, svá meistara ok alla sveina, ok heiloðust at hrcnna

skólann ok lið þat er inne var. þá fór þórðr meistare á Vöiio, ok

með honum Eyjólfr, son Valla-Brands ; kende hann þar mörgum
sveinum um vetrinn. En Guðmundr biskup var í Áse um vetrinn,

ok haidinn sem úspektarmaðr í myrkre stofo ; einn þjónn var

þar heá honum, en aldri var hann freáls at ganga nema nauð-

synea sinna á bret. þá hafðe Guðmundr biskup verit xvj vetr.

-Um sumarit eptir báro þeir Guðmund biskup í börum

suðr til Uvítár. í því þolþe hann svá illt ok hart, at helt við

beinbret at flestra manna sögu; hestarnir vóro eltir undir

honum, svá at bararnar hrutu ofan-* , en Guðmundr biskup

dragnaðe um móa ok um grjót, ok hafðe af öngum þeirrahjálp.

Arnórr hafðe tekit sér fare um sumarit í livítá, ok ellaðe , at

þeir Guðmundr biskup skyldo báðir samt utan fara, livárt sem

Guðmunde biskupe h'kaðe þat vel eðr illa. SatArnórr þar um
sumarit, ok var Guðmundr biskup í varþvcizlo ok geymslo.

'*J)á
bjó Eyjólfr Kársson í Flatey á IJreiðafirðe

,
[hann var

hinnmeste vin Guðmundar biskups" ; ok sem hann spurðe þetta,

þá fannst honum mikit um, er Guðmundr biskup var at nokk-

oro neyðbeygðr, ok sende hann suðr svein, er Skúma hét hinn

litle, hann var raustr , ok eige svá úngr sem hann var htill

;

hann var á Hvítárvöllum um sumurit, ok Ijóp þannig sem hann

1) Hér tekr ií aptr til cptir samtal l)cirra Gu'bmundar og erkibislíups.

2) kapitula skipti í Á UöO). 3) siindr, /i.

4) Frá Skúmo enum lUla, Á (161).

6) [ hánn átti Herdisi Hrafnsdóttur Sveinbjarnarsonar, B,
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var sendr; hann var lengstum í búð Norðlendínga, þar sem

GMðmimdr biskup var í; en búðir vóro þá fire vestau Hvítá,

undir J>jóðólfsholtc, þar sem nú ero húsakotin, ok vóro dyrr á

miðre búðinne, ok horföo dyrnar at holtino, ok var Guömundr

biskup í þann arminn búðarinnar, er visse frá ánne, [ok stóð

við gaflinn húðfatið^ ok horfðe höfðafjölin ofan til Ferjobakka.

Eyjólfr tók Guðmund biskup á brot.

69. Svá er sagt, at um sumarit eptir Mariomesso fór

Eyjólfr Kársson or Fiuteyjo suðr til Eyrar, til Guðrúnar mág-

kono^ sinnar, okfer sérþarhesta. þeir vóro vj eða vij, ok riðu

suðr nm heiöe , ok riðu suðr á Mýrar, þar til er þeir kómo í

Eskeholt, þar bjó sá maðr er Guðmundr hét, hann varðveitte

Eyjólf í sauðahúse , ok segir biskupe at Eyjóifr var kominn.

J>at var eina nótt, at laust á foraðsveðre, béðe hregge ok krapa-

drífu. í>á riþu þeir Eyjóll'r á Ilvítárvöllo , ok sendo fire einn

sinn föronaut til móts við Skúmo , ok sagðe hann þeim hvat

títt var. Sex menn vökto yfirbúðinne, ok hrukko þeir allir inn í

búðina [í skúrinne-*. Eyjólfr kom svá, at þeirváro allir sofnaðir,

er tjaldat var yfir, ok rutu mjök; var þá veðr allósvást. Eyjólfr

sprette þá tjaldskörum at höfðe Guðmunde biskupe, ok tók af

Iniðir þér, ertjaldat var með, béðe íire utan ok innan [tjaldit*.

Eyjólfr tók biskup í fang sér, ok bar hann í brot frá búðinne,

ok férðe hann þar í kléðe, þau er þeir höfðo haft í móte hon-

um, kápo ok kyrtfi hvítan, ok riðo á brot með hann ok út á

Mýrar, ok sögöo þeir svá, ut þeir fengo ekke blautt um Val-

bjarnarvöllo , en hrélog brunno af vápnum þeirra ok spjótum,

svá at lýste af; en Skúma enn litle lagðist í húðfat Guðmundar

biskups, ok sögöo menn, er vörð héldo, ut Kanpe svéfe lenge

um morgininn. Sumir sögðo , at hann munde vera sjúkr , er

haim gáðe eige tíða sinna; ganga menn þá til at leita orða

við hann; sagðe Skúma, at Guðmundr biskup var í brottu, ok

Eyjólfr Kársson hafðe sóltan hann , ok kallaðe eige mundo

skemra komna, en vestr or Langavazdal. [Var þá til sagt Arn-

óre, ok líkaðe honum allþúugt, ok varþ eige eptir honura riðit.

i) [ b. V. B, St.} V. i -á. i) Á i\ spáz., en ((frœndkono" í textaniim,

3) [ b. V. B. 4) vi^ regrni, b. v. B.
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því ai þeir visso eige hvárt biskup hel'ðe riþit á Mýrar út eða

snúit vestr í Dala'

.

^Arnórr brá iitanferð sinne, ok fór til Skagafjarðar ok var

þar um vetrinn. En þeir Guðmundr biskup fóro í hrj'ðinne vestr

á Eyre til Guðrúnar Sveinbjarnardóttur, ok gengo þar á skip, ok

fóro svá vestr til Flateyjar. f>eir vóro þar litla hríð , áðr þeir

fóro inn í Kerh'ngarfjörð, ok lágo þar í skógum, þar til cr þeir

spurðo at enge varð eptlrleit þeirra Arnórs.

'^Svá er sagt, atMaríomesso eno siþarre sendir Guðmundr

biskup orð undir Múla á Skáímarnes, þar bjó þá Olleifr prestr,

at hann vilde tíþir veita Mariumesso hina síþarre, ok gista þar

við vj. munn; en prestr taiþisl undan, ok þóttist eige mega við

honum taka. þá beiddist hann at vera við iij. mann, áðr þeir

skilðu , en prestr talðist undan eige at síör. þá segir Guð-

mundr biskup, at hann munde henda meira misfclle á þeim misser-

om, en þótt hann éle biskup við þriðja mann. En þat spá-

méle gekk svá eptir, at annat sumar fire Mariomesso hina síþarre

brann iipp bérinn allr at köldum kolum. Guðmundr biskup

var í Kerlíngaríirðe um hríð , ok béttust þar mjök reimleikar,

þeir er meun þóttust eige mega þar úte búa áðr, en síþan

varð engum manne mein at því. Gnömundr biskup fór út til

Fiateyjar, ok var þar um vetrinn með mikit Ijölmenne; hafðe

Eyjóifr allmikinn kostnat ok fékk skörolega til.

4[J)etta varþtil tíðenda áþessoáre: Guðmundr biskup bor-

inn til skips ok komsl frá þeim. Farbann. Andaðist Gunn-

laugr múnkr, ok Grímr Jónsson. I>á hafðe Guðmundr biskup

verit xvij vetr^.

Guðmundr biskup fór í sýslu sína.

70. En um várit eptir [fór] Guðmundr biskup norðr í sveitir,

ok með honum Eyjólfr Kársson ok Einarr Rafnsson, þar var

ok Ketill íngjaldsson, Jón Ófeigsson, bróðir Eyjólfs Kárssonar;

þeir kómu til llóla ok dvölðust þar um hríð. Síþan fóro þeir

norðr tii Svarfaðardals, ok etlaðe Guðmundr biskup atfara norðr í

sýslu sína, en Eyflrðíngar vildo eige taka við fólke hans á bú sín

;

i) [v. í W. i) Fcr^í Guú-m. bishnps oh Eyjólfs Kárssonar, A (163).

») Guiymundr bishup vilde gisla undir Múla, Á (104).

4) Tíþende, A (165). C v. í B.
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fór Guðmunclr biskup þú yflr til Höfða. Fór liann síþan norðr

til Reykjadais olc lieldr tómliga, ok dvalþist biskup þar lenge

um sumuril; dreif þá til hans mart fólk. Bergþórr Jónsson

var með iionum, ok liafðe hann nér tíutigum mannaj ok þótte

bóndum þúngt undir at búa; þolðo þó um hríþ.

'Nú ferr Guðmundr biskup í Múia, ok tók ívarr við hon-

um Hðlega; var þar sémilega við tekit, þess at þat mátte seá,

at eige var af ástsemd veitt af Ivare; skilea þeir þó vel, ok

fór Guðmundr biskup á brot, ok sezt á Einarsstaðe um hríð;

flytr Ögmundr prestr á brot málnyto sína, ok ofan í Múla, en

Ilöskuldr Gunnarsson, er bjó á hálfo landino, var eptir, því at

hann bauö biskupe alit þat er hann hafðe til. Litlo síþarr giste

biskup á Grenjaöarstöðum ; var þat orð á, at hann munde baðan

i Múla í annat sinn , en Ivarr vilde víst eige við honum taka,

ok hafðe hann XL manna, ok svá búnir sera til bardaga, ok

skipaðe hann mönnum í stöþur. En at viðrbúnaðe þessum,

þá ríðr biskup þar í tún. Spyrea þeir Eyjólfr , hvat samnaðr

sá skal. ívarr segir, at þeir skyldu at keyptu komast, áðr þeir

fengu eigu hans, ok segir, at þá skal fara allt saman, karl ok

kýr. En er Guðmundr biskup heyrðe þetta, þá mélte hann:

,,förum vér, sveinar, ok eigum ekke við ívar, því at nú er

óhreinn ande með honum" , ok ríða þeir þá yíir til Kinnar ok

gista at Stað.

Flokkadráttr.

71. ]\ú er þar til máls at taka, at böndr gera orð Sig-

hvate Sturlosyne ok Arnóre Tumasyne, at þeir rydde af þeim

úfriðe þcssom. I>eir bregöa við skjótt, ok ríðrArnórr ok samnar

mönnum um ])aíe, en Sighvatr um Eyjafjörð. Annan dag viku,

er Guðmundr var undir Fjalle, ríðr ívarr í Valahrís, ok með
honum Ogmundr prestr af Einarsstöðum , ok Odde son hans;

íinna þeir þar á veginum þorvarð^ or Saurbé, ok stíga þeir af

hestum sínum ok talast við. |>á ríðr þar at þeim Ilöskuldr
.

Gunnarsson; en Jvarr spurðe : ríðr þú hér, Höskuldr, í

glett við oss
,

því at ósýnt er, hverso vér þolum þér'' — ^^Ek

lýt at ráða feröum mínum"
,

segir hann, ^^en þér munut ráða

yðr". í því bile leypr at [Odldr skeiökoUr, ok höggr til Hös-

i) Gtt&mimdr biskup i Múla, A (167). 2) Jorvari&r, Á,
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kolls, ok stefnir á fótinn, en hann brá undan fetinum ok áháls

hestinum, ok kom höggit á síðu hestinum, ok í því reið Hös-

koljdr undan. Síþan féll hestrinn niðr dauðr, þá er hann kemr

á völlinn undir Fjalle. Fórhannþúá fuud Guðmundar hiskups,

en þeir Ivarr íoro heim í Múla*.

Bardage á Helgastöðum.

72. Síðan ferr Guðmundr biskup á Einarsstaðe, ok étlaðe

þaðan á Helgastaðe atvígja þar kirkju [um daginn eptir^ Jóns-

messo um haustið , sem hann görðe, en Eyjólfr Kársson reið

í Múla, ok bauð ívare, at biskup vígðe þar kirkju eptir um
daginn, en Ivarr viide þat eige, ok kvazt víge mundo verja

ef biskup Yilde til koma. Nú kemr biskupe njósn, at flokkar

dragast at öilum megin. Guðmundr lýkr þá kirkjuvígslo.

Eplir þat búasí þeir til varnar þar í kirkjugarðinum, ok báro

at sér grjót mart; síþan seá þeir at flokkarnir riðo ofan at

Einarsstöðum; er þá sveit biskups í kirkjugarðe; en þorljótr'*

bónde ok Sigurðr bróðir hans ok heimamenn \óro einir sér.

þámélte Sigurðr: ,,sé þér nú, sveinar, fíokk þeirra höfðíngjanna

hvar ríðr, enda skeUr þar nú láss fire búren þeirra lleykdél-

anna". Síþan sá þeir annan llokk ríða neðan eptir Va/hlíð.

FJokkarnir kvómo nér jafnsnemma; þá var nón dags; var þá

slegit upp herópe ok skipat til atgöngu; gekk Arnórr Tuma-

son sunnan at með sína sveit, en Sighvatr gekk at hliðino, ok

or túnino , en ívarr sótte al norðan. Guðmundr biskup var í

kirkjugarðinum, ok gengr nú hörð hríð með grjóle ok með

skotum. Sturla Sighvatsson fékk steinshögg; þá méKe Sighvatr:

,^engu eiru biskupsmenn, núbereaþeir sveininn Sturlo sem aðra

menn, eðr hvar. ertu Guðmundr Gilsson? sér þú eige at

Eyjólfr Kársson er í kirkjugarðinum, eör mantu eige bardagann

á Mel?" — Við áeggjan þessa knúðust Sighvatsmenn fast til

atgöngu. Féli þá maör af biskupsmönnum fire spjótum, er

Gísle hét. Litlo síþarr fékk maðr lag af spjóte í augat af liðe

Arnórs, sá het Hámundr, ok var J^orvarðsson , hann lifðe um
nóttina, en andaðist um morgininn eptir. þá gékk Guðmundr

j) Myla, A.
w

a) [ b. V. V. i 204, Sí. I ártíbaskrá steiidr Helgastaí)a bardagi

30. Aug., en decoí/. Jo/t. 6apí. ( höfut)dagr) er = 29. Aug. 3) Jjorlálir,
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biskup or kirkjo ok til rnaiina sinna, ero þeir þá allákafir ok
r

berjast alldrengiiega, ok enge einn hverr betr en Jón Gfeigs-

son*, ok við þelta leggja þeir Sighvair frá at sinne, ok létnst

heldr vllea vinna nieð ráöum en niannháska; vildo þeir ok eige

berjast svá, at biskupe vtíre at því lífsliáske. Setea þeir nú

menn til, at enge af biskupsmönnum kGmist í brot án vilea þeirra.

^Síþan ganga þeir suðr á völlinn íiremenninir, ok

spurðe Arnórr Sighvat: ,,þikke þér eige hörð hríð gengit hafa

mágr"? — ^Jlörð víst", segir Sighvatr. [Arnórr mélte^^ : J
sumar var mér kvellíngasamt, en er mér kómo orþ Reykdéla,

at þeir þyrfte hðs, hóf af mér allar vámur, svá at ek kenne

mér hverge illt". — ,;[>at man þér þikkja jartein"
,

segir Sig-

hvatr. Arnórr svarar: .,þat kalla ek atbnrð", segir hann, ,,en

eige jartein'\ Síþan seteast þeir um kirkjngarþinn, ok var leitað

um séttir, ok var þó scm ekke vére , ok hðr af nóttin ; var

Guömundr biskup ok hans menn í kirkju, en hinir sátu um-

hverfis. Einn biskupsmaðr komst yfir ána ok or kirkju, sá hét

Eyjólfr hríþarefne, óspakr maðr; var hann dreginn ok barðr,

ok drógu þeir hann heim hálfdauðan ok drápu hann síðan,

Drottinsmorginlnn'^ snemma gerðo þeir vígflaka-^, ok grófu þar

undir kirkjugarðinn; var þat mjök jafnskjólt, at hhð varð á

kirkjugarðinum, ok bislcupsmenn gáfust upp ok fóro í kirkju. þeir

settu vígilakann sunnan undir kirlyngarðinn. En Isleifr IlaUs-

son var þar kominn, okhafðe eige barizt ok enge hans manna;

hann bjó þá at fverá í Laxárdal. Bauð ísleifr biskupe heim

með sér; með honum fór hann í brott, en þeir er eptir vóro

gengu þá til griða; gafArnórr grið Eyjólfe Kárssyne, en Tume

1) Sighvatr fékk þá steinshögg mikit, ok fóU hana vit) , en Gu^unmdr

klasi kallaíii, er stóí) hjá honuui : j.fóUtu nú Sighvatr sæU''. — (,Lágr varíj

ek, fýla vær', sug^i hann, „cn eigi fuU ek". Jjú tók Klasi at kaUa, ok

bat) menn flýja \mclan ógn þeirre er yfir var komin, ^jþví at jör^in skelfr

undir oss". |)á var þetta kve^it:

Klasi nam kaUa þrysvar:

j,korai menn ok renni,

jört) bifast öU imd fyr'fcum,

undan biskups fundi". 6. v. B.

2) Frá Sigkvati ok Arnóre, A (170). 3) [ b. v. B, 201.

4) BagataUÍ) kemr heim \il árib 1220.

a) hér vantar 8 blöb i 399 ok er fyllt eptir 394.
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Sighvalsson Jóne Ófeigssyne. [Tveir menn vóro þur drepnir

norör -á hólimuni frá bénum, hét annarr J>orgeirr en annarr

þórðr Arason'. Reið Sighvatr þá í burtj cn Arnórr nótt síð-

arr. En Guðmundr bisivop fór [frá I^verá^ norðr yfir Reylíja-

heiðe [ok allt á Sauðanes-% ok gjörði ])ar víglur á sæludöguni.

Kptir þat fór hann norðan til Oxarfjarðar, ok svá Reykjaheiði; ok er

hann kom-* í Reykjadal, er honum sagt, at Eyfirðíngar [mune] í

mót honum rísa. Ferr hann þá til Bái'ðardals, ok svá um
Krókdal, ok þaðan suör um land, ok létte eige furr en hann

kom í Odda, ok tekr Scmundr við Guðmunde biskupe vel,

ok býðr honum þar at vera, meðan hann vill, ok þat þiggr

Guðmundr biskup, ok er hann þar um vetrinn með uokkura

menn, en suma vistaðe Sémundr annarstaðar í nánd^. I^ann

vetr var Guömundr biskup meö Sémunde í Odda eptir bardag-

ann á Uelgastöðum, en um sumarit fór Guömundr biskup vestr

til Borgarfjaröar, ok fór þar yfir umhaustiö er mjök var á liðit,

ok fylgði [þórðr Sturluson*^ honum norðr til Skagaíjaröar ok

heim til staöarins, ok sette biskup þar niör , en þat var mjök

at óvilja héraðsmanna, því at þeir vildu hann gjöra útlaga af

öllu sínu góze.

1) [ en er biskiip var brutu, tóku þeir Arnórr ok Tuini vj inenn or

kirkju, ok hengdn sem þjófa. Menn Gu'&muudar biskups ij vóro festir

upp, sínu megin garíis hUt)s hvárr, Jiví er veit til Glaumb[æ]iar, en iiij vóro

fœrtlir npp í J)jófahóla. Jjorstcinn höt ma^br er kallafer var hryggr, hann

var skotinn meí) spjóti í lærit i kirkju, ok var vcsalíngr einn meh biskupi,

ok Ufí)i lengi sítiaM. Mart iUvirki var þar gert á heilagri kirkju nývigtn,

ok enn má Jiat sjá á henni í dag, hvcrsu hí>rí)u hon mætti i þeim bardaga

sakhius ok ómaklig; ok svá hafa menn sagt sí^an, at svá sýnist, sem sár

hafi gróit á kírkjunni þar sem hon fókk áverka af vopnum ok grjóti, S.

2) [ leilr. eptir J9, St.; l)á, 394.

a) þann. St. ; Kcykjancs, B. 4) [ b, v. li; v. i 394,

6) f>etta sumar fóro þoir utan Loptr biskupsson ok Haraldr Sœmundar-

son ,
Guí^langr ok Íngibjörn brót)ir hans, Arnórr Tumason. Loptr braut

fót sinn um sumarit, ok Jjá cr fcstr var, þótti honum illa af sér horfa, ok

iét hann bj'jóta annat sinn, ok sag'bi sjálfr firir hversu binda skyldi; festi

þá vel, ok varb hann Utt haltr. Arnórr Tumason skipaibi menn firir i*áí)

sitt í Skagafirfei. ]þórarinn Jónsson Sigmundarsonar var settr nihr á Víí)i-

mýre, ok skyldi gæta herai&s vií) mönnuni Gubmundar biskups , ef þeir

kœmi til. b. v. B (sbr. St. 4, 27).

o) [ b. v. V. í 394.
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[Á þesso áre varð þetta til tíðenda: Bardage á Helgastöð-

um. Snorre kom út. Guömundr biskup í Odda. Ilerr búinn

til íslands. Andaðist Ketiil ábóte. f>á iiafðe Guðmundr biskup

verit xviij vetr. *

73. -Guömundr biskup sat beima at líólum síðan þórðr

Sturloson fór beim; dreii' þá til bans mart manna; gekk þá

upp sumarbúit. l>á varð mikit orð á af béndum, at til auðnar

munde borfa á staðnum , en bendr þótlust baia litla forsloð,

því at fórarinn var þá úngr ok ekke reyndr at héraðsstjórn

ne bOfðíngsskap. En í Eyjafirðe var [þatj líttj at Tume Sig-

bvatsson kerðe þat fire föður sínum, at ÍKmn vilde láta fá sér

bú nokkut, ok manna forráð sumt eðr allt þat er Sigurör befir

sét fire; sagöist bann eigé verr til mauns kominn en Sturla

bróðir bans, er þá bafðc við búe tekit at Sauöafelle ok manna

forræðe í Dölum. En SighvaU* vilde eige þvcrra sinn kost

norðr þar. Reið Tume þá vestr til Skagafjarðar, ok átte fund

við böndr, ok kérðe þat fire béndum, at biskups menn munde

gjöra þeim ónáðir þegar föng [tcke at þverra** á staðnum, en

kaliar þá hafa úngan formann ok óreyndan. BGndum féllst

þat vel í eyru, er Tume sagðe, ok verðr þat ráð þeirra, at

þeir gjöra orð Guömunde biskupe, ok segja, at þeir vildu eige

fjárauðn bans á staðnum, ok kvóðust mundu burt ryöja fólke

því meö ófriðe, ef bann vilde eigc í burt ryðja sjáifr. En er

Guðmundr biskup heyrðe þetta, ok bann visse, at Norðlend-

íngar vóro honum jafnan óijúgheitir þá er þeir licto bonum

illu
,
þá tók hann þat ráð , at fara í útlegð bcldr en selja

menn sína til dauða.

74*. í þenna tíma borfðist til mikils ófriðar fire norðan

land, miliim þeirra Guðmundar biskups ok Sighvats Sturlosonar;

þar til styrkte Sturla föður sinn ok þeir Tume bréðr, ok margir

1) [ V. í /í.

2) kapp. 73—89 eru í B ekki nema litií) át,a'ip af -á ,
og alveg sem

St, 4, 29 og 31-32, ab fráteknum fáeinum greinum, sem /i hefir mn-
fram 5í., og sem liér eru tllfær^ar net)anmáls, Kapp. 90 — 94 vantar í

3) [ fættist, B.

4) Hé^an frá (kap. 74— 90) er Aronssaga ah'eg sem J, er þvi vií)

kapp. 74-90 höíb til samanburÍJar Aronssaga (A.M. 212 folio á pappir),

Íi*ir merkt Ár
, og getib aUs hins markverðasta er hún víkr frá A, en

"Vphaf og sí^ari helmíngr Aronssugu cr prenta^r í vi^bæti hór fyrir aptan.
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aðrir höfðíngjar, ok leidde af þessarre liltekju mikenn ófagnat

mörgum mönnuni fire norðan land*, því at þeir veiitu mikinn

ágang Guðmonde biskupe með mikium ójafnaöe ok ófriðe.

[Á þesso áre varð þetta lil tíðenda: Hallr Gízurarson

vígðr til ál)óta. liardage á Breiðabólstaö. Utanför Lopts ok

Haralds ,
ok Aruórs Tumasonar, ok andlát hans. Guömundr

biskup í VestfjörÖum en stundum at Hóhun. |>á hafðe Guö-

mundr biskup verit xix vetr^.

Nú draga þeir Tume lið saman, ok fundu þat til saka, at

þeim þótte biskup ofstríðr, er þeir þóttust eige fram koma öll-

um ójafnaðe, þeim er þeirvildu, á \inum biskups, því at hann

hélt þá drengiliga ok ríkuliga sína vine. En þá er Guðmundr

biskup varö.varr viö þetta, ok þeirra fireetlan, þá varð hann

íire mikiile áhyggju, ok tók þó sköruligt ráð ok vitrligt, atsenda

skjóUiga orð vinum sínum, at þeir kéme til huns-* ; nefnde hami

þar til fyrstan Kyjólf Kársson ; liann varö vel við orðsendíng

Guðmundar biskups , ok fór hann skjótt á fund hans. þessa

för fór Aron Hjörleifsson it fyrsta sinn mcö Eyjólfe Kárssyne

svá at getið verðe, ok kómu þeir til biskups ok aðrir vinir

hans at áhðnu surare, ok báru nú saman ráö sín, ok sýndist

einn veg flestum, at biskupe munde verða aílaskortr viö jafn-

marga höfðíngja at etja. liiskup varð því ok samþykkr; ok

meðan þeir sátu yfir þessum málum ok ráöagjöröum, þá vóro

þessir ófriðarílokkar á leið komnir. l>á let Guömundr biskup

draga at sér skip um Skagaíjörð, ok sýndist honum undan at

halda, því at þér vóro frásagnir, at þeir étUiðu [at] taka biskup í

sittvald, ok þröngva honum með afarkoslum, en setjast á stað-

inn at Hólum, sem þeir gjoröu. Heldr nú Guðmundr biskup

skipum sínum út eptir Skagafirðe til IVlálmeyjar, ok bjoggust

þar fire, ok vóro þeir saman lxx röskra manna. [þat var at

jólaföstu, er þeir kómu þar. JMeö Guðmunde biskupe var mart

góðra manna: þar var Einarr skemmíngr, Pélr Bárðarson,

Eyjólfr Kársson , Aron Hjörieifsson , KetiU íngjaldsson ok

margir aðrir"*.

1) því at inargír mistu fe ok ná'fcir, en tóku útJegi) í staí)inn, en sumir

raistu lífit sakir ofrikis Sighvats ok sona hans, b. v, Ar.

2) [ v. í Ár. ~

3) at ráí;a lun þenna vanda, h. v. Ár.

4) [ V. í ^r.
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En er flokkarnir kómii til Hólastaðar, ok mistu þar Guð-

mnndar biskups, en skipin öll íburtu, [þátóku þeirþat' til ráðs,

at dreifa þeim inum sterkustum flokkum ; sellist þá Tume á

staðinn at Ilólum, ok lagðe undir sik lieilagra manna eign,

svá sem hann vcre crfínge oröinn, en keyrðe á burt alla þá

menn, er biskup haföe þar setta; scmja nú híbýla háttu meö

því móte, at Tume lét halda stevka vöröu á staönum ok hest-

vörö. Tume hafðe mannmart ok suma varla til vápns færa.

ISú sitr hann meö þcim hCtte um hríð^.

75. Nú er atsegjaJ'rá Guðmunde biskupe ok hans mönn-

um, at þeir bjuggust um í Málmeyju, ok draga at sér föng; var

þar Eyjólfr Kársson mikill ráöagjörðarmaör meö Guðmunde

biskupe , ok annarr maðr Aron lljörleifsson , er Eyjólfr hafðe

mikla elsku á. Aron liafðe mest útgjörðir til atdrátta, ok valde

menn með sér eptir skaplynde sínu; varö okjafnau eplir föng-

um á land at leita. En er Tume varð þessa varr, þá lét hann

setja menn fire, svá at hverge [var óhétt-'*. Nú fer Guðmunde

biskupe mikillar áhyggju ok stórrar skapraunar-' : rekinn frá

stólinum, en þeir niáttu hvergi í'öngunum ná, ok vóro þat ber-

lig íjörráð. liöfðu þeir íiremennirnir þat mjök i ráöagjörð,

at þcir mundu leggja á lífshéltu mikla, at hefna biskups sví-

viröínga ok sinna. Nú tekr heldr at harðna vistin í eyjonne,

ok óhégist veðrátta, ok verðr nú atfangafátt; sitja nú við svá-

búit um hríð. Líðr nú fram vetrinn; ok er þeir sá, at eige

málte þannig hlýöaj þá hugsa þeir Eyjólfr ok Aron, viö sam-

þykke Guömundar biskups, at leggja á nokkora iífshéttu, at leita

þangat eptir föngum, er þeir þóttust frjálsast eiga, en þat var

at Hóíum , ok þeir vóro skömmu áðr af kcyrðú'. Étla nú ok

eigc öll stórvirke lála undan ganga, ef fére gefr á. Liör nú

fram um jólin, ok frestaðist því svá mjök, at þeim þótti fast-

Hgt sakir varðhalda ok fjölmennis.

Maðr er nefndr Auðunn, ok var kallaðr hande, hann var

iíliil maðr ok nér hálfréíngi; hann sendu þeir á land eptir jólin

til nokkurra njósna; sögöu svá fire, at hann skylde dvelja sem

lengstum á Hólastaö millum jóia ok föstu. Tume var þá góðr

i) f þat tókii þeir, 394. 2) at hvái-igir gera til annarra, b. v. Ar,

:i) [ mátti uppgaug veita, .4r. -i ) áhysgju skapraunar, 394. liér er

ey^a i Avy fram í lok 77. kap.

I. B. 34
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viðtakna. Skylde hann ok skynja bíbýlaháUu ok hvíUir hinna

betre maiina; vita ok bvárt Tume bvílde í skemmu eðr skála;

bann skylde ok minna sofa um nétr en um daga; láta sem

vís ván vére beimsóknar af biskupsmönnum , ok mnnde þat

beldr um nötr en um daga. [En þann. tíma, er dregr fram at

kyndihTicsso, þá leggjast at stormviðre. (iess ergetiö eittkveldj

þá er Tumc er undir borð kominn , at bann beimle til sín

varöbaldsmenn sína, ok gefr þeím frelse þá nóít, ok þetta

þágu þeir. En þetta it sama kveld mélte Guðmundr biskup

til manna sinna, Eyjólfs ok Arons, at bonum segðe svá bugr

um, at á þcsse nótt mundc belzt tóm til falla at leysa nokkut

þeirra vandreðc, þótt þeim þette fire storms sakir eige vand-

réöalaust; viidu |þeir] nú ok þegar af ávísan Guðmundar bisk-

ups ílre fuHt ganga láta, því at þat þótte jafnan vera mikii

spásaga, er Guðmundr biskup sagðe þeim.

76. Nú er þar til máls at iaka, er þeir beimta saman

fylgðarmennina, ok vilja nú kanna, bvat þeim þykir belzt til fallit

til þessarar ferðar, ok verðr þat bálfr fjóröe lögr manna, er eige

laidist undan, ok enginn vilde í mótc méla. Nú eru þeir for-

stjórar ferðar þessarar Eyjólfr ok Aron; Einarr var nefndr inn

þriðe, ok var kallaðr skemmíngr; bann var frénde Guðmundar

biskups, ok liaföe fengit stórar skapraunir af Sturkingum í

mauníunisse ok íeakóðam, en^ Pctr IJárðarson , cr einn var

hinn vaskastc maör, bann vildc cige fara at Tuma frénda sín-

um. Bregða þcir nú viö skjótt, ok brinda skipum á sjá, ok

báru grjót á, því at þeim þótte [eige] siglanda íirc storme

lausuni skipuni". Nú námu Ju'skupsmenn eige fyr staðar, en

i) ok, 304.

3) [ Svá ersagt, at srí atbur^r varf) í Málmey Blasiusmessu um kveldit,

cr biskup gekk frákirkju, Jjá nam hann staí), ok leit í liiniininn ok mælti:

^^mykla ggn býfer þú uú drottinn minn^\ Jietta heyrí)u fylgt)armenn hans,

Kinarr skemmíngr ok Eyjólfr Kársson, ok spuri&u hvat væri í fyrirburí)um.

;i3iskup mælti: „eigi má ek þat scgja þör, cn hitt mun ek segja yt)r, ef ek

mætta eí)a œtta hefna minna meinger(^a, eiba gufes rettar, þá munda ek nii til

hætta, þar sem óvinir vorir ugga nú ekki at sér". Af liessi ávísan biskups

bregíia teir vib skjótt, ok fara af eyjimnc xxx manna, ok allir inir röskustu

menn, nema Peír Bá[r]?)arson ; hann vildi eigi fara at Tuma frænda sínum.

Veí)r var it stcrkasta, hríb, bæ<bi at stormi ok frosti ok myrkri, en svá hafa

biskupsmcnn sakt sííian , at }íar veri logn, er ^þeir fóru, ok it bezta farar

leit;i, ok kendu þcir jjctía biskupi sínum met) gu^i, J?,
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þeir kómu á land, ok gengii þcir til þess béjar er á Óslande

heitirj ok höfðu þar fretlir þer, at Tunie vére heima, ok svéfe

úte í skemmu við enn xv. mann, ok vóru flestir valdir til

vápns. Nú herkléðast þeir Eyjólfr ok hans menn, ok fóru með

ákafa miklura, ok koma á staöinn ulUim mönnum á óvart, nokk-

uru fire dag, ok var þat einne nótt fire Oguttu messo.^ Eptir

þat skipta þeir Eyjólfr ok Einarr liðe síuu tii atgöngu. l>eir

er öruggaslir vóru til vápns vóro valdir til at ganga at skemm-

unne, en sumir at verja útgöngu á heimahúsunum, ok ráku þar

flre slagbranda. Nú verðr af gnýr mikill, ok spretta þeir upp,

er í skemmunne vóro, ok komast í kléðe sín , ok fengu aliir

nokkut vápn, ok í þesse svipan báru þeir at slokka at skemmu-

hurðinne
,

því at þeim heldu sterkar járnlokur, ok lilutu þér

upp at ganga, ok var þar fire þykk fylkíng af harðfengum mönn-

um, ok skorte þar eige sköruliga vörn , ok gekk því lenge. 1

þeirre svipan báru þeir stokka at skemmuhurðunum, ok komst

Aron inn í skemmuna ok iiij menn með honum, ok verða

áverkar, ok þá fékk Tume sár mikit, ok var þat kennt Arone,

en hann gjörðe þar at hvárke: bar þat af sér né á sik.

77. Nú sloknuöu Ijós öll í skemmunne ; nú leita þeir

Aron út aptr til sinna manna, því afcþeim þótte fast fire; vildu

þeir nú leita á fleire vega at vinna skemmuna; létu nú draga

at eld mikinn, ok Icggja hann í viöinn, er þeir höfðu al dregit,

en þó var ávallt glettíngar atsókn, ok hefir sjaldan liarðare

hríð'^ jafnlenge gengit en þesse, at frásögn manna. Nú kveykir

stormrinn skjótt eidinn, ok gýss upp loginn, ok vex reykrinn.

Sjá þeir Tume nú, at þeir eru yfirkomnir. Beiöir Tume nú

útgöYigu ok griða, ok býðr hann nú tyllusétt, ok var þeim leyfð

útganga, ef þcir léte laus vápn sín, en þeim var engum grið-

umheilið; gjöra nú at þeim kúlur á hermanna hátt. Nú gengu

út V menn eöa vj fyr en Tume, ok vóro allir handteknir. En

er Tume gekk út, þá tóko þeir hann ok velktu hann lenge úte,

ok réddu sumir um, at þeir vildu kvelja hann, en sumir méitu

hann undan, ok gjörðe honum kalt. þá mélte Tume, at hon-

um þótte við því búit, at nokkorir menn étlaöe at hann skylfe'

af hrézlu. Lofuðu þá allir hreyste hans ok méltu hann undan.

Einarr skemmingr kvaö hann eige hafa svá skipt goðorðum

i) Agatiiæ inessa = 5, fcbr. ; ártíí^arskrár sctja og víg Tuma 4. febr.

a) gengit, b. V. 394.
34»
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fire [norðan land^ at luinn skylde lifa lengr, ok hann vá at

honum
,

því at eige urðu aðrir lil , ok eplir þetta gengu allir

menn út. þar vóro drepnir ij menn aðrir en Tume, þorgeirr

Steingrímsson oklkrgþórr Oddason. Tvúmenn fóthjuggu þeir,

ok hét annarr Jón J>óröarson" en annarr Halldórr Klasason,

en öðrum mönnum vóro grið gefin
,
þeim er eptir vóro. þá

var þesse vísa kveðin:

Gjörðu geirhríð harða

gunnar setrs á vetre

hríðar sól á Ilóhim

hjaklrþúngir búðhingar:

þá er vígíimir vágu

valdeirs at þorgeire,

Tume var feldr tll foldar

frendstórr meö liergþóre.

Nú var oröinn Ijóss dagr, róðu þeirnú mjök tökum við þá sem

eptir vóro. Nú könnuöu þeir híbýlahátto, ok gjöröu sér frjálsa

staðareign, ok biskupe vistir ok kk^ðnat, ok héit þeim til þess

érin nauðsyn, ok bjuggust nú á burt með nokkurum skyndínge

svá sem þeim þótte lielzt tíme ávera; vóro nú glaðir ok kátir,

en heimamenn á Hókmi slöktu eklinn aUan niör.

Fylgöarmenn Tuma ok bœndr söfnuöust saman, ok fara eptir

biskupsmönnum, en þeir undan sem haröast, ok sá hvárir aðra, ok

var í hendíngum nieö þeim áðr þeir kómust á skipin, ok einn varð

seinne, ok var sá drepinn [ij nóttum síðarr, ok hét sá Jón.

Annarr dó afkuhla, cr Jjórarinn héf^ Höföu biskupsmenn þá

skipt um farmana, hlaðit góöum byrgðum, en kastað grjótinu,

lœgöe ok þá þegar vcðrit, er þeir vóro á sjá komnir. Tóku

nú róörarleiöe, ok lókst þeim allt auðvelligar, en þeim þótte

líkinde á vera; kómu hina nœstu nóttina eptir til Málmeyjar;

gengu þeir helm þegar frá skipe, Eyjólfr ok Aron, ok kómu
til þess herbergis, er Guðmundr biskup svaf í; var hann þá á

bæn sinne ok fagnaðe þeim fyrre, ok spurðe þá at tíðindum,

en þeir segja slík sem gjörzt höfðu, ok þótte honum þetta

mikil tíðinde, ok iét Guðmundr biskup yfir þeirra för illa, er

i) [ sunnan heihi, B. 3) fiórarinsson, B.

s) [ Tveim nóttum siían* dó ij memi; het annarr Jón en annarr J>ór-

arínn, af líulda búlir, li.
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þeir höfðu drepit Tuma en fært honum eige, en [kvað þó þess

vœnta, at eptir guðs forsjá hefðe farit þeirra viðskipte^ þá
var þesse vísa kveðin

:

Sóttu heim við hættu

hjálmrunnar styrkunnir,

snjaUr segc ek freyr at félle

fagrlijóls, Tuma at Hólum:

inn gekk Aron manna

einna fremstr í skemmu,

hann vann hildar manna

hjálmskóð roöin blóðe.

Nú er þar til máls at taka, sem þeir eru at Hóhmi, at

þeir styrma yfir dauðum mönnum ok sjá fire þeim. Nú
spurðust þesse tíðinde til þeirra Sighvats ok Sturlu, ok þótte

þeim ser nær höggvit, ok því næst spurðust þesse tíðende um
allt land. Nú svall Sturlúngum mjök móðr, ok þess galt margr

maðr síöan. Nú skipar Sighvatr staöinn í annat sinn, ok verðr

ekke til tíðinda; sitja nú hvárirtveggju um kyrt mjök lenge,

þat sem eptir var vetrar. En er á leið vetrinn, þurfte atföng,

en menn vóro margir, en engi kómu við. Sýndist þá ráðs-

mönnum Guðmundar hiskups , at láta eige yíirdrífast þar^

;

vóro þeir jafnan góöir áreöis ok einarðir á þat, er þeir vildu

vera iáta; sigldu á hurt ok norðr lil Grímseyjar, ok er eige

annars getið, en sú ferð tækist greiðhga ok í vild þeirra. Bú-

ast þeir nú þar fire, ok nema þar stað á eyjonne.

78. Gnúpr hét maðr, er þá bjó íGrímseyju, ok var hinn

meste maör at mannviröíngu af béndum; var þat þá vande

mikill, at veiöiskap skorte eige i eyjonne , var þar þá nóg at-

vinna mörgu sinne, þótt annarstaðar á lande vere skortr. Hitt

hélt ok annat til, er biskup vilde þangat fara, at honum sýnd-

ist, sem var, skylda sín til vera, at kanna siðu manna, ok fegra,

sHkt sem hann métte, um kristindóm, ok mest þurfte, ok bisk-

upligu enibétte heyrðe til. Sá alburðr varð at páskum, at Ein-

arr skemmíngr varð sjúkr af blóðrás, ok bléddu nasar hans.

fíinarr var frénde Guömundar biskups ok vinr, ok mikilsháttar

maör, ok því þótte þat mikill mannskaöe, ef hann létist. Gekk

i) [ þeir kvúíiu þar gcrt allt um, B.

•i) Hér byrjar aptr Ar,

1
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þá Guðmundr biskup sjálfr til at stöðva blóð hans, ok þat

vannst at sinne ; ok enn optarr kom blóðrás at honum, ok svá

ákOf, at menn segja, at beðe hafe lU sprúngit [um] munn ok

eyru; segir Guömundr biskup þá, at þat mein munde honum

at bana verða; kvezt þat hyggja, al því'mundc svá ákaft fara

blóðrásin; en þó fékk hann stöðvat at sinne, at því at menn

hafa sagt. Ok er eige komst um nasar honum eðr aðra Hmu,

þá sprakk lU á millum herðanna. Eptir þat mínkaðe mátt hans,

ok síðan andaðist Einarr.

79. Sighvatr Sturhison hafðc nokkra stund öfundsamt sctr,

fyrst er hann kom í Eyjaíjörð, en flcstum bóndum líkaðe því betr

lil hans, cr hann hafðc þar lcngr verit. í þenna tíma bjó at

Ilrufnagile |lngibjörg], dótlir Guðmundar ens dýra, með sonum

þeirra IJalls Kleppjárnssonar , en sá maðr var at ráðum með

þcim, er Ilafr hét, hann var bróðir Einars skemmíngs, er vegit

hafðe Tuma Sighvatsson; þar var fátt meðal húsa ok Grundar,

þólte llrafngilíngum Sighvatr sitja yíir sæmdum sinum
,

þeini

er ílallr hafðe haft, faðir þeirra. En þeir nienn, er eige vóro

\inir Sighvats, méltu þat, at hann hefðe cige heilsmiðliga farit

í skiptum þeirra Kálfs Guthormssonar ok rialls Kleppjárnssonar.

I^at var einn tíma, cr Sighvatr gekk um tún sitt upp frá hús-

um á Grund, hann var í kyrtle ok hafðe kápu yfir sér: hann

sá at iij menn riðu utan at garðhium, alvápnaðir ; hann kennde

at þar var Ilafr ráðamaðr. }>eir riðu at túngarðinum, ok vóro

öngar kveðjur. Ilafr segir: Jwi er goöinn svá fámcnnr"? —

•

,^Ek vissa eige" , kvað Sighvatr, ,,at ek þurfta manna við".

f»eir Hafr horfðust á um hríð, áðr þeir sneru í burt, en Sig-

hvatr gekk heim.

Gunnarr kumbe hél maðr, haun var gildr maðr, hann var

jafnan í Grímscyju; hunn tók sér vist at llrafnagile; segja

sumir menn, at liafr brygðc við hann, en sumir scgja, at hann

liélde kaupe hans. Gunnarr sóiie Sighvat al þessu mále, cn

hann vísar af sér, ok bað hann finna Halldóru fréndkonu sína,

ok visso menn ekke til lals þeirra, cn Gunnarr var hér ok hvar

iim vetrinn í hcraðc þar.

I>at varð til tiðenda at Hrafnagile hinn síðasia dag í góe,

þá vóro þrjár vikur iil páska^ , at þar var kominn .lón Birnu-

tetta kemr hcim vife úr 1222.
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son, hann var lansamaðr ok var vistum at Stokkalilööuni , ok

þar var vistum Huskuldr Gunnarsson. J>etta var hinn nesta vetr

eptir er hann hafðe vegit Ögmund prest ok Gunnstein son

hans. I>eim Jóne var skipat í eina hvíki háðum, innar af set-

um', enþargegntí annarre stafnrekkju lá ílafr ráðamaðr; hann

átte varðhund góöan, ok lá hann fire rekkju hans jafnan ; en

einne nótt áðr hvarf hundrinn, ok fannst alldri síþan. Hafr gekk*

til kirkju hverja nólt til bénahalds; en er hann kom inn, ok

hafðe skamma stund inne verit, heyrðu þeir Höskuldr snörgl

til hans. f>eir fóro til hans, ok fundu , at hann vur sárr ílre

brjóstinu, hafðe hann veritlagðr meö öxe, ok var öxin þar, ok

haiðe Uafr hana átt; hon hafðe hangit þar hjá iivílunne. I>eir

létust heyra, at maðr Ijóp utar eptir skálanum til útidyra, ok

suðr með vegginum; var þá tendrat Ijós, ok var Hafr örendr,

ok bjöggu þeir um h'k hans.

Um morgininn var samkváma á Grund, vóro þá sögð

tíðendin, þá kom Gunnarr kumbe þar ok bar á sik víg Hafrs,

en Sighvatr hafðe nokkut í fleymínge , ok kallaðe ekke ráðligt

at halda kaupe sumrúnga'. Gunnarr var í umsjá Halldóru á

laun, þat er eptir var föstunnar, en Gunnarr týndist um várit,

er þeir fóru til Grímseyjar. En um sumarit eptir kom Jón

Birnoson suðr í Stafaholt til Snorra Sturlosonar, ok segir Sig-

hvat hafa sendan sik, ok fastaðe hann þar kárföstu, ok lagöist

sá orðrómr á, at Jón lieföe vegit Hafr, ok hélzt sá orörómr

lenge síþan manna á meðal-'*.

80. [Nn skal þar til taka, er áðr var i'rá horíit, at um
várit eptir páskaviku sendir Sighvatr menn vestr í Dale til

Sturlu, ok bað hann koma norðr með fjölmenne; kallar hann

mál at leita eptir hróðurhefndum , en þóttist sárt haldit hafa

meö frénda láte ok viua. Margir samþykktu þat, at svá vere.

En er orösendíng sjá kom til Sturlu, stefnde hann at sér mönn-

um, ok fór norðr til Skagafjarðar með mikla sveit manna. l>ar

var í för með honum Guömundr skáld Oddsson, ok kvaö hann

vísu þessa:

Norðr [fara-* géligautar

geirastígs at víge,

i) sœtuin, 39'1. 2) Snorrúnga, 204.

3) þenna kap. v. í B og Ar. a) getg.; [ frá ek, 304,
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Ilumðis veðr ú lieiðar

liagl snýr, á vit Bagla^ :

Skyldu eige íleröar fyldir-

festendr lagar liestaj

harðr get ck víst at verðe

várr fundr, relva undan.

Sturla fór til Skagafjarðar , var þar fyrc J>órarinn Jónsson ok

hafðe liðsdrátt um Skagaíjörð, en Sighvatr lét safna mönnuni

um Eyjaljörð'*, ok verðr þar hrátt mikit fjölmenne; leggja nú

allan fjandskap ú ]já menn, er at vígum höfðu verit at Hólum,

ok mart þótte þeim annat til draga; spyrja nú at Guðmundr

hiskup var kominn til Grímseyjar, ok ekke munde fuudum ú

koma við hann nc menn hans, nema þangat være farit til eyjar-

innar. |>eir Sighvatr ok Slurla lóku skip hvar sem þeh* fengu, smá

ok stór, kom þar saman meira fjölmenne, en optast* hafe fyrr verit

á íslande, ulan þíngstefnur, því at hálfr fjórðe togr hefir sagðr

verit skipa þeírra, er þeir höfðu til Grímseyjar.

Sluria var meirr fire málum þessum, því at hanu var mjök

roskinn ok var hinn bráögjörfaste maðr, sem allir hafa eitt um
talatþeir evhann hafa sét. Vildu þeir feðgar at Sturla vére meir

framme í öllum þeim hlutum, sem flremenne vdre í, þótt Sig-

hvatr hefðe ráð firc þeim feðgum jafnfram Sturlu. Fara þeir

Sighvatr [nú feröar sinnar^ í góðu veðre þegar þeir vóro búnir.

fíiskupsmcnn höfðo á sér sterka vöröu, eptir því sem þeim

þóttc helzt föng á, því at [þeir] þurftu ekke at efast, at opinn

var ófriðrinn íire þeim. I>at var einn morgin í sólar upprás,

at varðmenn biskupsmanna sá skipaferöina, gjöra nú biskup

varan við, ok Eyjólf Kársson; segir nú hverr öðrum. Spretta

nú allir upp allröskliga ok herklcðast eptir efnum, sem til vóro,

en þau vóro haröla lítil; dyljast nú eige við, at þeir munu við

ófriðe taka eiga, þegar er skipin koma at iani^e.

Guðmundr biskup steudr upp ok gengr til kirkju meö

klerkum sínum, en talar nokkrum fögrum orðum fire mönnum

l)ann. 122 St.; gagla, 394. i) fiillir, 394.

3) [ I annan atiih or þar íil ináls at taka, at Sighvatr ok Sturla son

hans, iUa bart^ir, hafa scrtí^!) lialdi'b inet) frönda láti ok vina. Margirsam-

þyktii }>at meí) honiim, at svo vmri. Láta cptir þat safna libi, Ar (bjagaí)).

4) kom þar, b. v. 394. 5) [ af liilaudi, Át\

I
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sínuii'ij ok þó fám, því al cige var tómsluiul lil al méla svá

mart goltj seni hann munde vilja, [at þeim áheyrendum; en

ráöa má þat til h'kenda hverr góðtuss maör, nieð hvcrjuni al-

huga hann mando sínar bénir fram föra sér til hjálpar ok sín-

um niönnum, því at lionum var eige ókunnigt, at aUir hinir

bezlu menninir hafa á bénirnar treyst í aUar stórþurí'tir^.

TS'ú snúa þeir Eyjólfr ok Aron til sjófar, ok þeirra menn,

ok skipa liðe sínu fire þ6r hafnir, sem skipin stefndu á; sá

[þeir] sinn mikinn aflaskort, ok þótte þat fíestum mönnum
h'kara, at eige mundo aUir h'á tíðindum segja eiga á þessu kveldej

af þeim er lire vóro. Var þá skipat Arone fire höfn þá sem

bezt var á eyjunne; þótte þeim h'kiegast, at þar munde nokl;-

urir firemenn til leita. þeir skipuöust fire hafnir, [vóro þat

LXX manna, er vápnl'ærir vóro með Guömunde biskupe, en þá

vóro XXX kvenna ok stafkarla. /Etla þeir Eyjólfr ok Aroii at

sýna vaskliga vörn, ok skylde Eyjólfr styrkja þessar þrennar

sveitir til framgöngu-. J5ar Eyjólfr sik hraustUga þenna dag,

[svá sem hann átte vanda til-*. Aron var við enn xviij. mann, þar

sem hann var staddr; þótte Eyjóli'e, sem þar munde vei fengit

firemanns sem liann var. Nokkurir menn skriptuðust við Guð-

mund biskup áðr þeir genge ofan. Skipin áttu þá mjök langl

til lands.

81. Nú er þar tU máls at taka, at Arone þótte þat Uð

lítt búit at vápnum, er hjá honum stóð, kom þar til mikiU fe-

tikortr; ok nú melte Aron lil Eyjólt's, hvárt nokkurr maðr berc

vápnin Tuma í Uokke hans. Eyjólfr kvað öngan bera, ok segir

hcima vera, ^Jjikke mér sem érinn mune ofse vera í skape þeirra

feðga, þó cige vcre slíkar skapraunir gjörvar, við slíkan aflu-

mun sem at eiga var", en Aron svarar svá: at honum þóttc

óskupUgt, at menn hans skylde ganga berir ok vápnlausir í móte

sveröshöggum, en þeir skyldu eige þora atberu slíkar gersemar,

því at þat vóro hin beztu vápn
,

^,ok hygg ek mik jafnlenge

lifa munu, þótt ck bera vápnin, cn[da] er mi enn érit tóm tU

at sCkja þau"; selr nú af höndum sín vápn þeim mönnum,

sem honumþóttu hkligustir tU at vel mundu neytu. Snýr hunn

1) [ V. i Ar,

2) [ ok viUlu sýna vaskliga vörn, svá sem til framgungu, Ár,

a) [ scm aUar íVásagnir votta, Ar,
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nú Iieini, ok iuétir Guömimdtí biskupe í kirkjugarðinum, ok

klerka sveit hans mcð lionum, ok kveðr Aron biskup, en hann

svarar honum blíðkíga, því at hann elskaðe Aron meir en al-

þýðu manna, sem síþan þikkir nokkur raun iiafa á borit. Fór

nii Aron skjólt, ok vápnar sik meö öruggre brynjn ok góðum

hjálme ok sterkre hh'f; it fjórða vápn var mikit sax, sem slór

sverö, ok var þat hit ágctasla vápn. Aron snýr skjótt út; er

nú biskup cnn ftre houum , ok létr vel yfir þessum tiltekjum,

,,ok vii ek nú, son minn, at þú gangir til skriptar við mik". —
J^kke er nú tóm til þess, herra", segir Aron, Jni at eige

mun þikkja of þykkskipat til varnarinnar, ok cr jafnan munr

undir manns Iiðe'\ — ,,Vel er slíkt melt", segir bijikup, ^.en þó

skyldir þú sem trúmestr vera , son minn , ok vertu sem bezt

við fátékamenn". Nú blezar biskup hann ok meltc :\,svá segir

mér hugr um, at þú komir hart niðr af Sturlúngum, en þó

véntir mik, at vit sjáimst enn síþarr", ok þikkir þat orðin en

mesta spásaga, því at þat þótte þá en mestu óh'kende fyrst í

stað, ok svá jafnan síþan.

Nú ferr Aron leið sína, ok kemr til manna sinna, en Guð-

mnndr biskup var eptir heima, ok baö Aron vel fara. Nú
dregr skipin at lande; kemr Aron nú í þann stað, sem áðr hafðc

hann verit'. |>ar var eige breið höfn, en aðdjúpt mjök; þar

var ok þarabrúk íire ofan; hamrar vóro at tveim mcgin, ok

var eige frítt upp at ganga, en mcnn til varnar fire ofan, þótt

fáir vére. Verpa menn hclzt á occ manna, þcirra er mcð þeim

feðgum vóro, cn vij [tigir] vóro íire. Nú biðr Aron menn

bregða vápnum sínum ok veita karlmannligt viðrnám, sem fram-

ast eru föng á; sHkt it sama segir Eyjólfr sínum mönnum;
fær ok röskr maðr þcnna dag, sem jafnan endranær, drengi-

liga athöfn, ok sýnir mikinn vaskleika áðr cn þeim funde lúke.

Nú fara vij skip at lande, þar er Aron var fire, ok stýrir Sturla

því liöe, var hann ok auökenndr, því at hann stóð upp, varhann

mikit afbragð annarra manna, bcðe at vexte ok afle, svá at

ekke mátío aðrir menn við hann jafnast um flesta hlute hér á

lande. En er þeir vóro mjök landfastir vorðnir, þá skynjar

Sturla á landit, hvar firemenn vcre, ok vilde þar helzt at sGkja.

82. Nú lekr Sturla til orða: ^Jjar stcndr Aron djöfnUinn,

i) til skipaibr, b. v. Ái\



sékit nú at honmn skOniligaj ok drepum hann skjótt". Aron

svarar, ok hrislL suxil Tiunanaut brugðit í heude sér; ^^hér

niáttu sjá, ragr fjandinn, mfækinnj ' Tuma naut bróður þíns ; sekit

at at heidr sem yör- líkar, en vér skuhun óskjálfande bíða". Svá

segir þormóör prestr Ólafsson

:

Styrks var á stýris birke

staddr, sá er Áron kvadde

hörðum heiptarorðum,

hildar ruðr enn milde

:

en í mót fire mönnum
mjök iik afar** ríkum

garpr veitte svör snörpust

sannfrtígr höfuðsmanne.

Nú éstist Sturla, ok steöjar af skipinu upp á þarahrúkit'* ; honum

varð hált á þarabrúkinu^, en Aron snarar í mótc honum, ok

leggr saxinu Tumanaut af því öilu alle, sem hann hafðe til;

lagit kom á Sturlu miðjan. En með því at sólinn var stölíkr,

en brúkit var hált, ok fast var til lagit, þá rasar Sturla ok fellr.

Svá segir i>ormóðr prestr:

Sturla réð i stríðe

strangr á land at gauga,

hauðr*^ með höldum fríðum

harðr þar er Aron varðe:

en eId[brote^ unnar

iöea dóms á miðjom

freyr [svá at" féll enn dýre,

frama bragð var þat, lagðe.

Ok enn segir þormóðr prestr:

Sonr jók saxe benjar

seggja kind til beggja,

hh'fsendir naut, handa,

Hjörleifs, vala kieifar.

Margr hné maðr við dreyrgar,

málmr sundraðist, undir

i) l)ann. ^r. ; í 394 er gat á btóinu. er, b. v. 394.

þaiiö. Ar.; aptr, 394. 4-i) brúkina, — brúkinni {fcmin,)y Ar,

6) l)ann. Ar. ; haubrs, 394. t) [ hör byrjar aptr 399.

e) [ fyrst ritat) sá cr i en sit)an lci^rétt at úr er.
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áðr fullhuginn féllc

fregr ner svOlum ege.

*Nú hOggr Aron til Sturlo tveim hOndum^. Maðr er nefndr

Sigmundr snage, hann kastaðe skilde yhr Sturlo með miklum

skyndínge ,
ok kom högg þal í skjöldinn; en Sturia stóð þá

skjótt á fétr, ok var þá eige at frýja atsóknar at Arone ok

öllum þeim sem ílre vóro*; varð vörnin vasklig, ok eige löng

flestra, því at við mikhin aflamun var at eiga. Sumir menn

létu þar skyndilega h'f sitt, en nokkurir menn létu sígast sárir.

Aron barðist þá nokkuro lengr en aðrir menn, þeir sem hjá

honum hOfðo staðit; gjörðist þá nokkut undarligr atburðr, því

at svá er sagt, at Sturla seálí'r þikkist at honum hafa unnit,

ok sóltu hann ok fleire mcnn aðrir, þeir sem heá honum

höfðo verit. En svá stóðo þjokt spjót á Arone um hríð, at

þá studdo hann aðrir spjótsoddar, er öðrum var at lagit, en^

brynean var svá örugg, at ekke gekk á, ok því mátte hann eige

falla svá skjótt, sem elligar munde hann. Aron fékk þar iij-*

sár stór ok eige banvénlig ; eitt lag kom í kinnina Arons, ok nam
staðar öðrum megin í góminn, ok var sú keflíng heldr óhég;

anuat sár fékk hann á lere, en hit þriöea á rist, ok var þesse

vörn allfrég. Fór þá svá, at hann dasaðist af mcðe ok blóðrás,

s\á at hann féll, ok \ar þat þó siðarr en líkligt \ar. Nú þótt

Aron sýnde í vörn þesse meira mátt en likende vére á, þá

kenna menn þat meirr guðs miskunn ok bénum Guðniundar

biskups, en einkum framkémd seálfs hans, ok hitt anuat, ut

þeir hafa minne ábyrgð hafða fire guðe, er vörðu Guðmund
biskup, en hinir, er at sótto. [j>á var þesse vísa kveðinS;

Sturla fékk þá er stukko

stálhríð búendr fríðir,

harðr hjó heila byrðar

hjOrfrcyr í Grímseyjo.

ok enn þetla:

Aron gekk því at óðist ekke

érit fram í böðgerð ramma,

1) Bardagi í Grímseijf Á (197).

2) svá sterklega, at fuUu hcfli unnit, cf þeir hefí)i átt ij \& at leik-

ast, h. V. Ar. 3) er, b. v. A, *) þann. .4r.
;

iiij, A,

[ ^^"^ cr þetta kveí)it, Jr.
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hölda klauf hann heldr en skjöldo,

heiplarfunr í móte Sturlu.

Frá Sturlo.

83. Nú vill Sturla forvitnast til fööur síns ok um fund

þeirra EyjólfSj hver skipte orðit heföe. I>ar var gengit mjök

at h'kendum þeirra skipte. Hafðe Eyjólfr varizt sem hann var

vanr; vóro þar margir menn fallnir, sumir dauðir en sumir

sárir, þá vóro enn nokkorir menn laupnir til kirkju, ok hugsoðo

sér þar af nokkora lífs lijálp eðr lima. fótte þeim feðgum þal

h'kligast, at Eyjólfr raunde í þesse ferð verit hafa; snúa nú

heim á beinn, ok var biskup í kirkju ok klerkar hans á bén

sinne; en er biskup heyrðe hvininn', þá snýr hann fire kirkju-

dyrnar. ^En er Sighvatr kemr at utan, þá vóro heldr valdar

biskupe kveöjur harðligar, ok hans mönnum. Biskup svarar

sköroliga ok þó með stillíngu, því at nú vóro mikil vandkvööe

at höndum komin. Fréttast þeir nú fire , hvárt Eyjólfr vére í

kirkjunne, ok at öðrum manne Einare skemmíng, bróþurbana

Sturlu, er þeir höfðo mikla heipt á; [var þeim þá sagt, at Eyj-

ólfr var ekke þar, ok þar með*' var þeim sagt, at Einarr var

andaðr, ok með þeim atburðum sem verit höfðo, en þeir höfðo

þat eigc frétt. Nú vill Sturla eige þesso cino fire hh'ta, sem
sagt er; letr hann nú ranzsaka kirkjuna, ok er þat var gert,

þá nefnir Sturla til nokkura menn, at draga skal or kirkjonne

til sárra pínínga, en v6r [nefnum ij eina-*, Knút ok Snorra,

ok vóro báöir prestar, ok lét hann síþan gelda þá báða.

Völdo nú biskupe mörg afaryrðe með öðrum stórum jartein-

um
;
sögðo skaplikt, at túnga vére or honum skorin, ok mette

hann eige þaöan frá veita þeim jafnsterk stórmele, sem þeim

þótte verit [hafa]; en þó fórst þat óverkan fire, er betr var.

[f>eir vilea eige trúa því, sem sagt var um lát Einars^. Var

hann þá upp grafinn ok lagðr á grafarbakkann , ok sprett lík-

bléjonne fire andlitino, ok borin kennsl á, ok sýndist þeim

þesse sögn ófölsut. í>á lýstr Sigmundr snage náinn eyxar-

i) (lyninn, Ár. Frá svörvm Gn'&mxtndar bishtps, A (198).

a) [ b. V. Ar. a) [ h. v. Ar.

a) [ Nú \evt}r á nokkur hvíld þeirra iUvÍrkjimi, Jió vilja þeir mjök(!)

ekki þvi einu fire hlíta um andlát Einars, sem sugn gekk uí", Ár.
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hamarshögg, ok spyrnir honum í gröíina ofan, ok skilðe svá

\ið hann, ok þóUe þetta \era et mesta marglete.

Frá Eyjólfe.

84. Nú víkr sögunnc til Eyjólfs ok þeirra mága. (Nú

sem mjök var faUit Hð Eyjólfs Kárssonar, en sumir til kirkju

hlaupnir, snýr hann þangat til, scm þeir Aron ok Sturla höfðu

barizt, ok' kemr Eyjólfr þar at, sem Aron sat með vápnum

sínum, ok umhverfis hann lágu dauðir menn ok sárir. (Yerpa

menn svá á, at hUizt hafe ix menn^. Fréttir Eyjólfr Aron

mág sinn, hvárt hann munde nokkut mega hrot fara or þeim

stað. Aron segir svá vcra mundu, ok stendr upp , ok ganga

nú báðir saman um hríð með ströndinne, ok verðr fire þeim

einn leynovágr, þar flaut skip eitt fire lande, ok sátu [v eða

vj-' menn við árar, ok horfðe framstafn frá lande. J)essa fire-

sögn hafðe Eyjólfr haft, ef skjótt þyrfte til at taka. Nú segir

Eyjólfr Arone, at hann Étlar þeim á þetta skip; kallast nú fire

sjá, at þeir raáttu eige meíra styrk biskupc veita í þetta sinn

;

,^\(inle ek cun, at koma myne betre dagar," segir Eyjólfr.

,^Undarlikt lízt mér þetta at ctla," segirAron, ,^því at ek hugs-

aða, at vcr mundim nú ekke skiieast í þesse mannraun við

Guömund biskup , ok er mér enn grunr á, at enn búe annat

undir, ok vil ek víst eige fara, nema þú gangir út fyrre á

skipit." — ,,fat hentir eige, mágr," segir Eyjólfr, ^Jjví at hér

ero mikil útgrunn, en ek vil, at þeir gange öngir utan, er við

árar sitea, en þat er við meira magne, er þú gengr við sh'kar

meiöíngar, ok lýtr þú at fara fyrre út á skipit." — ^^Nú skaitu

þá leggja vápn þin út á skipit,"-* segir Aron, ^^ok man ek þá

trúa þér." ^Nú stígr Aron út á skipit, en Eyjólfr gerðe nú,

sem Aron beidde; veðr nú Eyjólfr út eptir skipino, því at út-

grunn vóro inikil , ok þá er honum þótte helzt fére á vera,

þrífr Eyjólfr eina eyxe mikla or stafninuin, en hrindr skipinu

út sterkhga íif öllo aflc. ,,Farit nú vel, Aronl" segir Eyjólfr,

,^ok finnumst þá er guð vill." En meör því, at Aron hafðe

mikil meizl á sér, ok meddr af blóðrás, þá laut svá búit at

i) [ b. V. Ar, 9) [ V. í Ar, [ b, v. Jr,

. «) Hér er aptr ey^a í Ar* tii „sem lcic)ir liggja" í upphafi kap. 88.

5) Frá Arone BjUrleifssynej A (200).



vera, ok þótte Arone þúngr þesse skilnaðr, því at þeir sást

alklri síþan. Nú melte Eyjólfr viö þá, er á skipino vóro, at

þeir skyldo lierða róðrinn, ok láta eige Aron þann dag koma

á eyna, ok ekke í bráð, ef þeir métte seálfir ráða. Fara þeir

Aron nit leið sína, en Eyjólfr snýr á land npp ok til eins

nausts, þess cr mikil ferja var í, er Gnúpr bónde álle , ok í

þesse svipan sér hann, al flokkrinn drífr ofan af bónum, eplir

þau illvirke, sem gerzt höfðo. Nn snýr Eyjólfr til naustsins',

þar var í mikil ferja, er Gnúpr átte, ok nemr þar staöar, ok

etiar þaþan at verjast, svá sem auþit má verða; hurðir vóro ij

Uve nauslino, ok lélv hv\nn géla þúnga sleina huröanna.

Frá vörn Eyjólfs.

85. Maðr er nefndr Brandr, hann var fylgðarmaðr Sighvats,

ok var hinn gildaste maðr; hann hefir af svip af göngu manns-

ins, ok mélte við föronauta sma, at hann þótlist þar kcnna

Eyjólf Kársson, ok bað þá snúa eptir lionum; en Sturhi var

þar eige við staddr; verða nú saman ix eða x. Snúa nú at

naustino, þar sem Eyjólfr var fire. Spyrr lirandr, hverr maðr

vére í naustinu, en Eyjóifr segir tii sín. ^,þá muntu vilea út

ganga," segir TJrandr, ,,ok fara á fund Stnrlo." — ^tVili þér

þá griðum heita," segir Eyjólfr. — ^^Skammt man um þat verðaj"

segir Brandr. ^J>á hljóte þér at at sékja," segir Eyjóh'r, ,^en

ek at verjast, ok sýnist mér eige jafnliga á komil." Eyjólfr var

í brynjo, ok hafðe [eyxcj eina mikla, ok ekke íleira vápna.

Nú sóttu þeir at honuin , en hann varðist vel ok drengiliga,

hjó spjót þeirra af sköptum, ok veitto hvárir öðrum mörg stór

slög; ok í þeirre hríð þá stökkr cyxarskaptiö Eyjóil's, ok þrífr

hann þá ferjo ár, ok verst með henne, því ncst aðra, ok bresta

báöar af^ sterkligre vörn; ok [íj þessc hríð fér Eyjóll'r lag

undir höndina, ok gekk á hoL Segja sumir menn, at hann

bryte spjótið af skapte, ok stéðe þat eptir í sárino. Scr hann

nú, at lokit man vörninne. þá snarar hann út heá þeim, ok

þat lókst, en þetta kom þcim mjök á úvart, ok varþ þeim þó

eige bilt cr úte vóro. Már hét maðr, er hjó eptir honum, ok

kom á fótinn við ökla*', ok lodde við at eins. Nú hnekkir

hann við þat fram á bakkann, en fléðr var sjófar. KastarEyj-

i) rimanausls, B, St, a) oky A, 3) öktó, li, 122.
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ólfr sér nú á sund við þetta efne, ok leggst xij faðma iindan

lande, ok í eitt sker, ok lagðist þar á kné, en síþan féll hann

allr til jarðar, ok breidde hendr frá sér, ok horfðe sjálfr í

austr, svá sem til bénar. Nú skjóta þeir báte , ok vilea nú

forvitnast til hans, ok er þeir koma í skerit, stíngr maðr spjóle

til hans, ok því nést annarr, ok blédde þetta sár hvárke.

'Nú skiieast þeir við hann, fara til lands ok fmna Sturlo,

ok segja honum einarðlega frá þeirra skiptum; verðr Sturla

samþykkr ok svá aörir menn, at þesse vörn hafe allfreg verit;

lét Sturla vel yfir þessum tíþendum. Brandr kvað þá vísu

þessa:

Yarizt hefir Eyjólfr árum

örfengr x lenge,

frég er orðin sú fyrðum,

tleyvangs í Grímseyjo

:

áðr út í sker skreytir

skorðu blakks^ enn rakke

brjótr með benjar heitar**

brynflagða þar lagðist.

þessa víso orte formóðr prestr:

Frá ek ofrhugann efra

Eyjólf við þrek deyja,

seggr fékk semd af Iiöggum

sanjnlfregr x manna:

meiðr svam mens frá láöe

métr við slýfðum féte,

mikit var málma sékis

megn, ok lagör í gegnum.

Nú kemr Sturla í þann stað sem þeir Aron skilðo, ok varAron

í broltu, ok þótte þat eige at líkendum. Litast menn nú um,

ok seá eitt skip róa frá eyjonne, ok komit mjök langt frá

eyjonne; þá segir Sighvatr, at á því skipe mune Aron vera,

ok biðr róa eptir honum ok drepa hann. Sturla segir: ,,vér

þóttumst svá yiö hann skileast, at ek hugöa þat lítinn dreng-

skap vera, at sékja hann með mannfjölöa í þetta sinn; en ef

honum verðr lengra lífs auöit en mik varir, þá kann vera, at

I) Vig Eyjólfs Kárssonar^ A (202).

3) þann. J?, Sf.; skorco blakkr, Á, s) þann, B\ hettar, Á.
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þá verðc enn skamt meðal funda". |>á segir Sighvatr: ,^þat

segir mér hugr, at þessa iðrist þú eilthvert [sinn], ef eige

verðr optarr". Slulr þar með þeim at sinne.

'I>essir mcnn féllo með Eyjólfe Kárssyne í Grímseyjo: Are^

olí Kelill prestr, Sveinn ok Marteinn [JónssoHj ok Skegge Snorra-

son'"* , Einarr ok Gunnarr, ok enn ij eðr iij af Guðmunde

biskupe. þat segja menii, at þeir feögar léte leggja hendr á

Guðmund biskup, [ok fór hann á því skipe af eyjonne, er Sig-

hvatr var á. fat er sagt, at Guðmundr biskup hafe þat [mélt]

áðr þeir fóro or eyjonne, ok skipin vóro sum frá lande kom-

in: ,,hefn þú nú, droltinn, eige má vesalíngr minn'\ llann sá

[íj himininn upp meöan hann melte þetta. Ero af því þesse

orð uppe höfö, at þat þótte sýnast í þeim athurðum er þá urðo

brátt, at guð vilde heyra bðn hans, ok þesse illvirke öll skyido

elge 0lengr óhefnd vera. En brátt þegar þeir kómo alllr á

ferð, gerðe á harðviðre mikit ok norðau storm ok kulða, svá

at þeir vóro aUir í miklum háska; tóko lleslir menn land við

illan leik, en hálí'r fjórðe togr lézt í þesse ferð, ok eige fére;

fundust sumir dauðir en sumir aUdri. Svnist mér svá, sem

guð hafe heyrt bén Guðmundar biskups béðe þá ok endranér-*.

Hverir félh i Grimsey, Á f203). v) Arni, 204, B, St.

;\) [ Jon son Skeggja Snorrasonar, /i.

4) [ ok lékii liann svá hart)lig'a, at J)ví cr frásagnir haí'a gengit fyrir

nor'ban land, af lieim míinniim, er gjOrla vissu þeirra sUipte, at þeir brutu

iij rií' i 'áíílu hans enni liægri. Gutjmundr biskup ba^ gut) hefna sin : ^(þvi

at ek má eige"
,
sagbc hann. Sighvatr vilde , at biskup fœi-i á því skipi

af eyjunni, aem hann fœri ú. Biskup kvaí) þiit ei skyldii, ^jOk er ])6r ílla

geíit til min um þetta, sem mart annat; þú meií)ir menn mína ok skemmir

ok svá mik í íiUu , cn drepr suma til daulbs, en Jiú lœtr }>ó í Ö^ru lagi

sem þer muni hjálp at múr vorí)a cha. sœmdir; nú mim gut) hefna þór

ok sonum þinum mcingerbir þinar vif) mik , ok mun eigi langt til vera".

Sighvatr mælti ; ^jhvárgireru aí)rircinir, biskup, í skiptum vorum". Biskup

mælti; .^hinir sOmu munu þó verr hafa, ok ertu þat ok synir þínir". ,,]Því

skal ek rába", sag'bi Sighvatr, j^at skvú'bi þinn skal ver[a] á skipi mínu,

ef þú ert eigi þar". i^_^'dt lofa ek", sagti bískup, ^,þvi at þér samir þat

verr, því at cigi ertu svá heimskr, scm þú ert iUgjarn" Ve^nt var et

lu'i^ligsta, ok gafst at þvi
, því at eigi hefir mciri hvit) verit firir norí)an

land ein hver cn sú, en stór lei^ at fara inn til Eyjaíjarbar. ^eir Stulla

ok Siglivatr vóru á eiim skipi, er þeir fóru or Grimseyju. En um daginn,

er hri^in var sem mest, þá mœlti Gui^mundr biskup, ok leit i himininn

:

I, B. 35
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Guömundr biskup fór ulan.

8G. Slurla fór heim til Sauðafells eptir fundinn. í>á kvað

Guðmundr skáld vísu þessa:

Stórlátr hefir Sturla,

stendr hrafn á ná jafnan,

Kristr réðr tír ok trauste,

Tuma hefndir vel efndar:

skapat vann hinn er höppum

liesLrennir veldr fíestum

hár fire hernot stóran

hofukt víte griðbítura*.

þetta sumar it sama léto þeir Guðmund biskup utan fara, ok

heldr harðliga leikiun af óvinum sínum. Var hann þá nokkora

vetr í Norege, okgorðustþar þá enn margir merkiligir lutir um
[hátto Guðmundar hiskups ok svá um sagnir hans^. Flestir

þeir er land tóko, þá er þeir fóro or Grímseyjo, tóko land flre

norðan Eyjafjörð.

=*Á þesso áre urðo þesse tíðende: Dráp Tuma Sighvats-

sonar at llólum; ix menn féllo. Bardage í Grímseyjo, ok

druknan hálfs iiij. tigar manna. Eliz uppkváma í Heklofelle.

Snorre tók lögsögo. Sén kometa. Rauð sól. Andaðist Bjarne

biskup ok Sémundr Jónsson, Jón Örnólfsson, Börkr Gríms-

son ok |>óroddr Yigfússon. fá haföe Guðmundr biskup verit

[XX vetr-«.

Frá Arone ok föronautom hans.

87. Nú er at segja frá Arone ok hans föronautum, at

þeir höfðo ekke mikinn váða af veöre í ferð þesse. En er

þeir þóttust komnir or euuni mesta háska fire ófriðe at

sinne, þá leitar Árne prestr til sára Arons, ok finnast iij egg-

bitin, en búkr hans var víöa blár ok eggbitinn
;
steypa í síðan

j,iijóta lætr þú, drottinn niinn, J)á feílga skrtóans míns, er Jicir fara eigl

slílaim óförum i tlag sem menn þeirra". Jjat or sOgn manna, at tveir

menn ens fjór^a tigar hafi lífs á land komixt af þeim ccc manna, er þeir

híifí)u at biskupe dregit, svá kom J)eim brát) hefnd, sem nú má heyra, B.

i) Miskvebit gcr^i skáldit ])Sly er hann kvaí) svá, því at þeir vóru gri^-

ní'bÍDgar eba gritbitar, er niddust á biskupi sínum , .svá sem i^eir gevt)u,

b. V. /?. 2) [ hans háttu ok spásögur, B,

a) Tiúende, A (200j. 4) [
lei^r.; v. vetr ok xx., rangt.
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biskiipsvatne, ok binda um eptir þat. Nú er ekke getið iim

ferð þeirra, fyrr en þeir kómo* settu þar upp skip sitt sem

þeim þótte venligast, at vel munde komit vera. Gengu nú til

þess béjar erþar var néstr, ok beiddu bónda viðtöku þá nótt, en

bónde gorðe þeim kost á með einhverju móte. Gengu inn

eptir Iþal], ok settust niðr brátt, því at þeir vóro mjök farmóðir, en

sumum hélt enn fleira lii. Eptir þat spyrr bónde at tíöendum

vandlcga, en þeir segja honum af it Ijósasta; ero þeir þar nokk-

orar nétr. Eptir þat leysir Ávne prestr bund af sárum Arons,

ok vóro aliar l)lóölifrar lausar í sáronum, svá sem þar vére en

bezto smyrsl við höfð. Aron kallaðe ok litla verke fylgja sár-

um sínum eptir því sem h'kende þóitu til vera; kennde hann

þat fyrst allsvaldanda guðe ok vatnvígshi Guðmundar biskups.

Hann hafðe ok enga lékníng aöra við sm sár, en valn þat, er

Gnðmundr biskup hafðe vígt, ok grero beðe vel ok skjólara

en optast var vant. En síþan slógo þoir kaupe við bónda ok

seldo honum skipit, en tóko við fararskjóta, ok slíkt annat sem

mest þurfte. Eptir þat fóro þeir þaðan í brot, ok mjök síns

vegar hverr, ok þangat hverr sem líkligasi þóite. Fengu þeir

fararskjóta Arone, þann sem þeim þóite sembezt munde duga,

ok einn fót[gan]ganda mann, ok eptir þat skilðo þeir, ok er Árne

prestr or þesse sögo.

Aron kom til Svínafells.

88. Aron fór til Ausifjaröa, sem -leiðir liggja, þar til er

liann kom til Vápnafjarðar , ok [snýr hann þaöan til Fljóts-

dalshéraös, ok svá œtlaöi hann suðr til héraða. |>ess er gelið,

at hann kom eitt kveld til gistíngar'* á þann bð, er heitirá Val-

þjófsstöðum, ok var fórarinn bóndc eige heima, en húsfreyja

hans tók vel við Arone , ok sá at hann var beinleika þurfe;

var hann þar nokkurar nctr vel kominn; síþan fýslist hann í

brot, en huspreyja lét honum kost lengre vistar, efhannvilde.

[Snýr hann nú um þvera Ausiíjöröu, svá sem leiöir liggja, til

Hornaijarðar *, ok er ekke geiið um ferð hans, fyrr en hann kemr

á þann bé, er at^ Svínafelle heitir. l>ar hjó þá Ormr Jónsson,

mikill höfðínge, cr kallaðr var Svínfelh'ngr
;

hugðist Aron þar

j) vantar eitt q^ií tvu oit í .4, ey^ulaust. 2) Hðr byrjar aptr Ar,

i) l b. V. Ar, 4) l V. í Ar, a) af, J.

35*
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mundo fá góðar viðtökur, en þat hrást honum, því at þar vóro

komnar héttligar njósnir af þeim Sturlúngum. I>at var síð um

kveldit, ok vóro menn mettir, en Ormr bónde var tilbaðs far-

inn, ok var út at ganga til baðstufunnar
;

þar vóro varömenn

ílre. Aron reið at þeim mönnum, er vöröinn héldu; hestr

hans kastaðe sér niðr þegar af meðe. Menn heilsoþo honum

ok spurðo hann at nafne, en hann segir til sín ok föður síns,

ok hugðe at þat munde ekke spilla hans mále. *fá snýr maðr

einn skyndelega inn í baðstofona, ok segir hverr maörkominn

er. ,^{>ar er sá maðr," segir Ormr, ,,at eige skal sjálfr eiga

frá tíðendum at segja, ef svá ferr sem ek étla, ok fylgit hon-

um tii Sörlastofu- ok vakit yfir honum." Nú gengr þesse

maðr út, ok segir félögum sínum, at þeir slíulo handtaka Aron.

þetta kom Arone mjök á óvart , ok spur fire hvat hann slvylde

þetta hafa. |>eir segja honum hvers efne í ero
,

[hvat fire

er sagt, Hann kailar þá ekke þurfa-"* at hafa hendr á sér,

kallast ganga mundo skamma leið meö þeim, hvert er þeir

vilde ; kallar ok lengc skipast mega hörö heit, at enn mege

betr veröa. Fara nú alhr saman til einnar lítillar stofu, reka

aptr hurðina eptir þat, en Aron var einn eptir** , ok festir upp

vápn sín, ok þikkist hann hverge betr kominn en hann hugöe

tii, ok hlaut þó svá búit at vera. I>at var drjúgt manna þar

á bé, at sér þótte mjök í móte skape þesse viðtaka, ok þótte

þeim þúngast, sem helzt visso deile á hans forellrum , en þó

höfðu fáir menn orö um. Ormr bónde kemr or baðe , ok

fréttir, iivat þeir heí'öe gert af manninum; en þeir sögðu

viðréður þeirra, ok kváðust þat hyggja, at hann munde lítt

felmta, ef þeir vére jafnmargir^, ,,en vér skilðumst svá við hann,

sem þú raéltir fire." f>á Jét Ormr vel yfir.

Frá I>órarne Jönssyne.

89. Maðr er nefndr I>órarinn Jónsson, hróöir Orms**, góör

drengr, hann var ekke jafnmikiU vin Sturlúnga sem Ormr;

hann var þar kominn at heimboöe. Ilann verðr nú varr þessar

i) ÁTon tehinnj Á (208). 2) Jiann. Ar; s0rlustoíu, Á.

3) [ ok hvat þeim var fyrir sagt. Hann kvaib ])á ekke þurfa, 0. s.

frv. Ár. 4) inni strengdr, Ár,

5) hvárir, b. v. Ar, 0) Orms. s., Ay rangt.
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étlanar, ok nú stendr hann upp or rekkjo sinne , ok gengr tii

reklíjo Orms, llann fagnar l:)róður sínum vel ok fréttir at

erendum. — ^^Smá ein ero erende at svá búno, ek vil forvitn-

ast um viðtöko við Arone, livárt hon er svá ógeðlig sem flutt

er, því at mer er heldr úþekt, at honum se þannig fagnat,

með því at hann cr hér kominn með öUum ókunnum, en

barn at aldre ok hverge nér gróinn at sárom." Ormr segir:

,^opt mélist yðr vel, vil ek þó stundum meira ráða." fikkir

nú sinn veg hvárum. Eptir þetta gengr fórarinn á brot, ok

til litlastofminar , ok fylgðarmaðr hans með honum ; snarar

frá lásínn ok gengr inn. Aron sitr á paliinum, ok hefir saxií

Tumanaut í hendesér; hann heilsar manninum. þórarinn tel;r

kveðju hans. fá méhr hann [h]ljótt við föronaut sinn, ok

maðrinn gengr fram'. Aron spur nú þenna mann at nafne,

on hann segir heite sitt; kannastAron nú við, ok þikkist varla

vita, hvcrt erende hann man þangat eiga; er honum ánokkurr

grunr um hrautgöngu mannsins, hvern enda eiga munde.

-Nú fréttir þórarinn at tíþendum. Aron segir honum sh'kt

er hann frétte. En meöan þeir toloðo þetta, þá var lokit hurðu,

ok kom inn same maðr innar, ok hafðe dúokléðe í fange sér ok

lagðe í bekkinn; því nést tók hann borðskutil. fá kom innar

konameð féðzlii; biðr þórarinn Aron til matar ganga, ok leggj-

ast til svefns síþan, ,Jivat sem enn kann eptir at koma, en ek

man á brot ganga, en fylgðarmaðr minn skal hér sofa í nótt."

[En þá er Aron var mettr, lagðist hann niðr til svefns, ok

þikkir Arone nokkoro bhðara, en hann hugðe til'* ; h'ör nú

nóttin ok komr morginn, ok er þórarinn snemma á fótum, ok

vekr upp fylgðarmenn sína, ok biðr þá upp standa ok kléöast,

[ok eiga við búit, hvat sem at höndom kéme-*. J>eir gera nú

svá. þeir senda mann til Arons , ok biðea hann upp standa

ok kléðast^. Aron stcndr upp skjótt. En er Ormr vaknar,

þá gengr f^órarinn tii bróður síns, ok 'fréttir eptir, hvárt Ormr

hafe nökkut skapskipun tekit um nóttina. llann segir þat elíke

vera. ,J>á man ek segja þér," segir þórarinn, ,,at þetta man

i) ok er á brott nokkura stund, b. v, Ar,

i) Tal Árons ok [iórarins, Á (211).

3) [ V. i Ár, 4) [ V. í Ar.

ft) ok vera vibbúinn hvat sem at hundum kemr, b. v. Ár,
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kallat et mesía níðíngsverk hér á íslandc ok óhöfðíngiikt, ok

vilda ek láta spara sjálfum Stnrlúngiim þetla verk." segir

Ormr: ,.finn ek at þú ert mikill í flutnínge , en þó hefe ek

þesso faslliga heitið." l>á svarar l>órarinn: ^Jjirta nnm ek mitt

skaplynde, ok felast eige lengr, at her skal frá íleirom tíðend-

um at segja í dag en h'íláte Arons, því at vér munum allír

saman standa, ok veita nokkora vörn, cf þér viht at sékja, ok

vénte ek, at nokkorir kláe sárt síður, áðr vit Aron látimst

báðir." Ormr svarar: ^^ofrkapp leggr þú á þetta, bróðir, sem

jafnan endra nér, ok man ek ekke þat til vinna' nauðsynea-

laust, at berjast við þik. Takit hann nú á yðart vald, ok farit

með, sem yðr líkar." I>á þakkaðe l>órarinn Orme bróður sín-

um, ok er ekke getið , at þá skilðe á um þetta síþan. Fékk

þórarinn af þesso góðan orðróm^ , ok man leuge uppe veni.

Svá segir formóðr prestr:

þórarenn hét sá er þegne métum

þrúlins elldx at Svínafelle

röskliga dugðe runnr í háska

randa svinnr ok nauðum stinnum:

Aron laut af Orme at méta

ógnar ráð ok miklum váða,

heröinn bjóst því höldv at varöa

hlýra sínum dreng hinn skýra.^'

Frá Arone.

90. I^órarinn tekr nú Aron á sitt vald, ok ero þar nokk-

ora hriö , ok fara jafnsnemma í brot; fér þórarinn honum

góðan föronaut, sá er Guömundr hét ok var Ólafsson; sá var

síþan at brcnnunne l>orvaIds Vazíiröíngs með þeim llafnsson-

um. Um þat er Aron var tekinn at Svínafelle vóro þessar

vísur kveðnar:

Morgunn kom yíir mistarferge,

mannraun laut þá Aron sauna,

ráðinn var honum raunmjök dauðe

randastorms af Svíufells-Orme

:

stríðir hratt þá vel við váða.

i) til lífláts cins manns, b. v. Ár,

s) vísan títendr sítiar í Ár.

«) or^orom, A.
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víðfrégt hefir þat vorðit síðanj

mest um barg þá múlma treyste

mildr þórarinn, vápna hildar.

Aron reið við sollnum sárum
H

sémðar hraustr um Fjörðu austan,

vistar þurfte varga nistir

velUim grimmrj at Svínafelle:

höndum tóko þá hjurva sende,

hótað var honum dauðu skjótum

,

hmdar unno Ijóssa hranda

luktan hann í myrko ranne'.

Nú bjó þórarinn Aron á brot frá Svínafelle ; var ferð þeirra

vel búin, en þó hito þeir at fara leynihga, ok meirr um nétr

en um daga, því at raunmjök var h'fs at géta; en eige er

sagt frá náltstöðum þeirra fyrr en þeir koma í Borgarfjörð,

ok til þess béjar, er á Rauðamel heitir enum syðra. þar bjó

þá Sölve prestr Jörmidarson ok Sigríðr, móðir Arons; þat var

nér miðjo þínge. þeir kómo í mornun á beinn, ok vóro llestir

menn í svefne. Sveinpiltar ij liöföo farit úte at rossum. peir

vóro úte, er þessir menn riöu at bénum. Annarr sveinninn

var Bárör, bróðir Arons, en annarr hét Ormr. Sveinarnir

heilsoðo þeim ok spurðo þá at nafne. þeir sögðo til sín, ok

eige þat sem var, ok lciddo hestana á bak húsum, ok heimtu

sveinana þangat, ok mélte Aron, at þeir skyldo inn ganga [hjljóð-

hga til hvílo Sigríöar llaföórsdóltur-, ok segja henne, at menn

ero komnir úte þeír er hana vilea íinna. [Fiitarnir gjöra sem

þeir vóro beðnir-^ llon fréttir eptir, hversu þessum mönnum
sé háttað, því at henne var mikii önn á um ferðir Arons; en

þeir segja, at menn \óro mikhr ok vápnaðir mjök. Hon ríss

upp ok, en biðr sveinana sofa, ok hita kyrt yfir þesso. Uon

gengr út, [ok annarr maðr-* í móte lienne, ok minnlist til henn-

ar, ok var henne optarr^' meire fögnoðr á funde þeirra^ ; biðr

þá ganga af þjóðbrautenne , en hon gengr inn ti! hvi'lo Sölva

prests, ok segir honum hvers efne í ero. [llann sprettr skjótt

i) vísurnar standa sií)ar í Ár. a) Ar hcíir ætí'b „Hafþórir".

3) [ b. V. Ar.

4) [ en jjcssi ína^r annarr snýr þcg-ar, Ar. s) nú, Ar,

0) en hon mætti í fyrsta or^i upp koma, b. v. Ár,
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iipp^ ok gengr lU, ok fiiinasl þeir fréndr, ok gerir hann íire

Jpeini ráð af skyndíngu, ok litlu síðarr var þeiin fylgt til eins

hellis, er þar var í lu'uunino injöl. langt frá benum, ok hefir

sá hellir þar af nafii lekit, ok kaliaör Ai'onshelHr. Síþan vóro

þanníg flutlar visiir af trúnaðarinöniiuin þeirra, ok kléðe, svá

al þeir máttu bjargast við, ok námu þar staðar um hríð,^

Aron var gerr sekr skógarmaðr.

91. Kptir Grímseyjarför lét Sturla Sighvatsson s6kja Aron

Hjörleifsson til sektar, var Aron sekr gjörr ok xv biskups-

menn aðrir. Uafðe Aron því meire sekt en aðrir, at hann

var sekr gjörr skógarniaðr, óéll ok óferjande ok óráöande öll

bjargráð, sem síþan bar raun d. En síþan var Aron með
fréndum sínum í Vcstfjörðiuii meö llafnssonuin á Eyre í Arnar-

Qrðe, svá seni segir í sögu Arous, þar til cr SLurUi iét búa

mál til á hendr þeim uin bjargir Arons; en þá handsaiaðe

Böövarr ÍJÓröarson íire þá á þíngo, ok gall fire þá x hundrol.

En eplir þat vöroðust mcnn at innhýsa Aron; var hann í leyn-

nm hér ok hvar. llann var lenge á Geirþjófslijaröar)eyre með litl-

umbónda [er] i^órarinn hét; en Slurla hafðe grun áþví, ok sende

hann vestr í Fjörðu Rögnvald Kársson ok þorvald Sveinsson

ok Danza-Berg; iij vóro þeir. J>etta var þat haust cr nú var

frá sagt.'* Sturla sende íngiaiund Jónsson vestr til Arnarljarðar

at leita eptir Arone, en Aron var þá á Geirþjófsfjarðareyre í

nauste , ok gerðe at bátc, er í»órarinn útte. íiann faan eige

fyrr en menn ij vápnaðir gcngo al nausiino, ok snero inn, er

þeir sá manninn. Aron heilsaðe þeim ok spyrr, hverir þeir

vére. Annarr nefndist Egill digre, ok haföe haim éllat at Dnna

Aron, því at þeir höfðo verit báðir meö Guðrnunde biskupc,

en annarr hét Sigurör ok var Eyvindarson; þeir sögðust vera

heimamenn [»orvalds i Vatnsílröe. Aron tók til eyxarinnar,

því at Ijorvaldr var cnge vinr hans. Uryuja Arons hékk á skip-

stafninum, ok tók Sigurör til hennar ok fór í. Arone hvurflaðc

1) [ h. V. Ar.

2) htí^an frá er Aronssaga miklu lengri en -á, og er því þu'b seni

eptir er sogiinnar prentab í Yitbæti.

») þaí) er 122-1, sama haiist og brullanpií) var í Reykjaholti. A J)essii er

sjá, sem kapp. 01—93 sú skoti^ her inn í Á úr Islendíngasögii Sturhi,
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iiugr Lim, ok hugsaöe, Jive leage hann skyide híða þoirra.

Sigurðr spyrr Aron, hvat hann frétte tíðenda. ^^Ekke segir

Aron. — ,^Heyrt höi'um vit þatsagt, at menn Sturlu vére liér inn

í ljur(ö]um ok njósnaðe um ferðir þínar.'* — ^^Vera má þat,"

segir Aron, at mik dreymde Guömund hiskup, at hanu

legðe yfir mik skikkjii sína í nótl." ^Sigurðr sá út, ok m61te:

^^menn ríöa þar iij innan með firðinom, ok muno eige þikkjast

úvígligre en vér/' — ,Jíkke muno þeir ok víghgre en vér, ef

\ér veitumst vel, en eige veit ek, til hvers ek má étla." —
^^Drengshragð vére þat, at skileast eige við þik," segir Sig-

urör, ^^en eige veit ek, hversu Agie er iim þat gefit." — ,,Eige

raan ek renua írá þér," segir EgiU, ok þá étlaðc Sigurör at

fara af hrynjunne, en Aron mélte: ^^far þú eige af brynjunne,

ef þú vill jncr lið veita/' Síþan gengu þeir út, ok í því ríða

þeir Rögnvaldr á völlinn, ok laupa af hake, ok snero á miHum

þeirra ok húsanna. l>eir gengust þá í mót; var Egill þeirra

mestr, ok gekk hann í mið. Snýr Rögnvaidr í mót Agle;

hann var herhrynjaör ok hafðe hrynjo hálsbjörg viö stálhúfo, ok

sérðc Egil á fétc. Sigurðr snýr í mótc Danza-Rerg, cn Aron

t)orvaIde, ok hrukkr l>orvaIdr fire Arone, en Rögnvaidr vann á

Agle, ok í því har Aron al þeim Agle ok Rögnvalde , ok lausl

Aron aptan undir stálhúl'una með eyxarhamrc, ok steyptist of-

an fire andlitið, ok bar hálshjörgina upp af brynjunne, ok ber-

aðe hálsinn, ok snerc þá Aron eyxenne í hende sér, ok hjó á

hálsinn Rögnvalde, svá at af tók höfuöit. Sigurör var sárr

orðinn. þeir þorvaldr runnu til hesta sinna, ok kómust á hak,

ok keyröe þorvaldr hestinn undir Rerge, en hann lá á grúfo í

söðlinum; har þá svá upp á leitið undan. Aron rann eptir

þcim ; en er |>orvaldr sá þat, þá kallaðe hanu : .,upp þcr, Sturla!

hér renn Aron fjandinn cptir okkr". þá nam Aron staþar, eu

þá dró undan. Síþan snere Aron aptr ok flette Rögnvald uf

fötum ok vápnuni, ok Ilutte hann síþan á seá út ok drekktc.

Svá segir l>ormóðr prcstr:

Átt hclir Aron héltan

eggja fund við segge,

stái klauf styreardcilir

stirö í Geirþjófsfirðe

:

i) Bardmji Arons oU liögnvaldSj A (213).

r
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rjóör hljóp rimmu kleða

rínar logs at tíne,

otrs veitte bör bitran

bana gjalda Rögnvalde.

Frá Arone.

92. Aron fliitte þá Sigurð ok Egil á Eyre til Rafnssona, ok

vóro þeir þar grcddir, fóro síþan beim í Vazfjörð, en þótt þorvaldr

vére enge vin Arons, þá lét hann þó vel yfir þeirra för. Aron

stökk þá til Barðastrandar, ok var þar í helle í Arnarbélisdal

á koste kono þeirrar, er bjó í Túngumúla. En um haustiö

tók Aron skip frá Jóne Auðunarsyne, er þá bjó at Vaðle, ok

fór á því suðr yfir Dreiðafjörö með annan mann. Síþan hratt

hann út skipino , ok rak þat á Eyre til fiórðar. Aron var þá

í ymsum stöðum suðr þar ; kom þá til hans llafþórr móþur-

bróöir hans.

Um haustiö fór Sturla út til llelgafells, at finna Ilall ábóta,

ok með honum Vigfúss Ivarsson ok Kolbeinn Jónsson ok J>or-

kötlo, dótlur þorgeirs' at Brunná, ok var Aron þá áEyre með

fórðe. En Aron var þá í skóginum út frá Valshamre þá er

þeir Sturla riðo þar um, ok viide Aron leita á, er iij vórohvárir,

en Ilafðórr hélt honum, f eir urðo eigc varir við. þá sende

Sturla Björn af Eyre at njósna um Aron, ef hann vére þar

í sveit.

'^|jat var síðarr um haustiö, at Sturla haföe njósn af, at

Aron var at Val[s]hamre á koste Vigfúss, er þar bjó. Ileiþ

Sturla þá út á Strönd með hinn xv. mann. var Aron at

Valsbamre ok þeir Aron ij ok llafðórr, ok vóro þeir i sauða-

húse á vellinum. lieir Sturla riðu á völiinn, ok at bénum, ok

varþ um háreyste mikit, cn þá var myrkt. Ljópo þeir Sturla

áf hestum sínum ok fóro iim ; var þá gert Ijós í stofo. Eiríkr

hét maðr, cr kallaör var birkibeinn , hann var þá nýkominn til

Sturlo, ok var ner umrcnníngr, ok gekk bann út ok inn, ok

njósnaöc um, hvers hann yrðe víss. |>eir Aron goröo þat ráö,

at Hafþórr skylde fara heim, ok njósna hvat komit vére. Hann

fór hljóöliga á bak húsum, en hliöskjár var á stofunne, ok

lagðe þar hlustina. þá kom Eiríkr birkebeinn at, ok hjó á

i) þann. Sc; Báríiar, Á, 2) Frá Árone, Á (215).
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aðra kinnina, ok varþ þat hans banasár. Ljóp þá Eirikr inn,

ok segir, at hann hafðe drepit einn fjandann. Ljópo þeir þá

til vápna ok út. Aron hafðe þá gengit.heim at njósna um

ferð llafþórs; var hanu þá kominn á völiinn mjök heim at

hiisuuum, er þeir Sturla kómo út, ok fengu þeir slegit hríng

um Aron á vellinum. [Ilér um kvað Ólafr hvítaskáld^ ;

Fundr var héttr þar cr hittust

hermenn um dag tvennir,

áðr var stála stríþir

styríramr at Valshamre:

hríngr var um hjörva slöngve

harþfengr skipaðr drengjum

áðr en Aron llýðe

undan Sturlo funde".

Sturla Ijóp á hesl sinn, en Aron ieitaðe úl aftúnino til árinnar.

í því sýndist þcim Sturlo mönnum, sem lýso nokkorre brygðe

við hamarinn Valshamar , ok lilo þeir þar allir til , ok í þesse

svipan Ijóp Aron at Birne, fylgðarmanne Sturlo, ok lijó til hans

með saxino Tumanaut, ok brá eige, því at honum varþ eige

ráðrúm til þess, Björn fell við höggit, en Aron Ijóp út yfir

hann ok svá af túnino, ok hvarf hann þeim þá í náttmyrkrino.

Svá s[egir] ]>ormóðr prestr Ólafsson

:

lít iielir Aron leitað

ógnramr at Valshamre,

hann varð* [h]reyste mönnum
harðráðr, or manngarðe:

auðs rak ólmum dauða

en[n] röskiigast kenner-*,

Björu hne áör lire ernum,

undan, bauga lunde.

Frá Arone IJjörleifssyne.

í)3. Aron slökk þá suðr yíu' heiðe til Rauðamels til móþur

sinnar, ok var þá alimjök þrekaðr, en þeir Sturla iöro á brot,

ok Iiöfðo seáifdéme af Vigfúsej ok gerðo af honum xx hundraða

i) [ þannig Ar.; Jieir Stiirla vibw á, .4, aflaga^.

i) [ V. í 5í. 3) og, b. V, A,

4} ])ann. Ar.
; kennc, A,
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eyjar, en Björn laust Vígfús eyxarhamarshögg. Sturla fór heim,

en Aron fór suðr um heiöe, sem fyrr var rilaö, ok dvalþist

þar til þess er hann var férr; fór hunn þá suör í Eyrar repp,

ok var á Berserkseyre meö llalldóre Arnasyne; þar var friiia

Hjörleifs, fööur hans, ok fundust þeir þar jafnan feögar. }>ar

kom til Arons Slarkaðr Bjarnarson, er kjaptc var kallaör, ok

fóro þeir suðr íire jól, ok vóro her ok hvar á laun.

En á jólunum segir Aron, at hann vilde at þeir séte um
Sigmund snaga, ^,er hann er hér settr til höfuðs mer;" en hann

bjó út á Fáskrúöarbakka. þeir Aron vóro við hinn níunda dag

jóla í stakiígaröe einum, en þaöan skamt var annarr stakkgarðr,

er Sigmundr férðe hey or, ok annarr maör meö honum , ok

vilde Aron eige á hann leita fyrr en um kveldit, er myrkt var

orðit. Fóro þeir þá heim til eyðehúsa, ok var Aron úte hjá

duronum , ok stóð viö kanpinn , er hlaðinn var af vegginum,

en Starkaðr fór ínn ok kvadde sér greiða. Sigmundr var einn

karla á bðnum, ok hafðe háttaö í dagsljóse, því ut föstodagr

var. Helga frilia Sigmundar kvazt ekke mundo gefa honum

;

gengo þeir þá til úteduranna Sigmundr ok Starkaðr. Stark-

aðr var hámcltr ok baö Sigmund ganga íire. En er Sigmundr

kom or úteduronum
,

lagðe Aron í gegnum hann með saxinu

Tumanaut; var þat hans banasár. Síþan fóro þeir inn í stofu,

ok ráku þangat fólk allt, en bjöggu búe sem þeim h'kaðe , ok

vóro þeir þar meöan myrkt var. Fóro þeir síþan á brot ok

suör í Hraun tii llauöamels, ok vóro þar um hríþ.

'Síþan fór hann austr í Odda lil Haralds Sémundarsonar,

ok var hann þar í kirkjuskote um stund. Uaraldr kom honum

utan, ok fór hann þá til Hákonar konúngs, ok gerðist hirðmaðr
r

hans þá er haun kom utan frá Jórsöium. Svá segir Oiafr

hvítaskáld

:

Fór [sá er^ fremð ok tíre

lleinrýrir gat stýra,

mest lofa ok mikla [hjreyste

manns, Jórsale at kanna:

nafn rak út [viö ítra*^

1) Aron fór tíían, Á (217).

2) þann. St., 204, Ar; meí), Á.

3) \citv.
; [ vií) itran, Á ; hit ytra, St,
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Jórdan með^ þrek stóran WtlK^-

skjaldarfreyr [enn skýre^

skógarmanns'* at [g]nógu.

Tíþende.

94. Á nesta áre eplir Grímseyjarför varþ þetta til tíþenda:

llákon konúngr ok Skúle jarl skipto skattlöndum með sér. And-

aðist Teitr Oddsson ok Kolskeggr auðge. Útkváma Lopts ok

Haralds. Guðmundr biskup í Björgyn. Utanför Jóns Arnþórs-

souar með rilum Magnúss-* biskups. Valdemarr Danakonúngr

handtekinn ok son hans. Skip Auðbjarnar týndist [ok] LX ok

iij mcnn. Vígðr Jófreyr biskup til Orkneyja. Sigurðr hrafna-

sveltir gekk á vald Ilákonar konúngs ok Skúla jarls. Ólafr

Guðraðarson [bUndaðe ok gelde Guðröð bróður sinn^.

'"'Á öðro áre vurðo þesse tíþende: Andaþist Guðþormr erki-

biskup, ok Hávarör biskup, ok Ileinrekr biskup í Stafangre.-

Jón ábóte. Jón Arnþórsson. Guðmundr biskup var í þránd-

heime. Sigurðr ábóte kosinn til erkibiskups, ok fóro út til

Róms. Utkváma Arnórs prests með ritum kórsbréðra. Kván-

íiing Gizurar J>orvaldssonar ok Hjalta biskupssonar.

^Á þriðea áre varþ þetta til tíðenda : Boðoröa breytne

iMagnúss biskups í messo. Guðmundr biskup í [^rándheime.

Hákon konúngr kvángaðist. Petr vigðr til erkibiskups ok kom
í land. Valdemarr Danakonúngr kom í land, ok leystr út viij

lestum silfrs ok xij skippund í lest. Andaðist Nikolaus biskup

ok Eysteinn réþismaör.

"Kolbeinn, son Arnórs Tumasonar, er síþan var kallaðr

Kolbeinn únge, kom út um suniarit í llvítá; fór hann um
haustið norðr til Eyjafjarðar, ok var hann um vetrinn á Grund

með Sighvate máge sínum. En um sumarit eptir fór Sighvatr

til Skagafjarðar, ok leitaðe við þíngmenn hans, at þeir skyldu

gera honum bú, ok vikust menn vel undir þat, Var honum

gert bú í Hegranese á þeim be er heilir í Áse, ok gerðist

við, Ar. 2) [ jiiet) skývu, Ár.

3) skógarinaí;r, Ar, 4) þann. Annálar; til, A.

ð) leitJr. eptir Konúngs annál [ bUndaÍJr ok geldr, A.

b) Frá tuTendiim, A (210). 7) Típemle, A (220\

«) Frú Kolbeine, A (221).

-
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hann ofsamaðr mikill, ok þótte hann Ví^nn til höföhigja.

Sighvatr réð meslo með honum, meðan hann var úngr. Sumar

þetta var illt ok vandreðasamt. Kom upp eldr or sjónum fire

lleykjanese. Rotosumar it rnikla. Vígðr Hallkell til ábóta.

Skúle jarl krossaðr. Staðarsetnmg í Yiöey ok v kanokar.

Vígðr [Árne] ^ Björgyncar biskup ok Áskell Stafangrs bisknp, Ormr

biskup í Oslo. AndaðistPetr erkibiskup ok Sigurðr iu-afnasveltir.

l'ltkváma Guðmundar biskups.

95. J>at sumar kom skip í Ilrútafirðe þat er á var Guð-

mundr biskup ok Rita-Bjurn^ , ok fór Gnðmundr biskup heim

til stóis síns. |>eir frendr I>órðr ok Sturla fundust við skip,

ok fór-^ þá vel meö þeim. Átto þeir þá drykk saman, ok tók

öinn Austmann hvárr þeirra til sín ; fór í Ilvamm Bárör garðabrjólr

son j[>orsteins kúgaðs, en Bárðr trebót til Sturlo.

*[En annat sumar en nú var frá sagt^'* kom Guðmundr

biskup noröan með XXX manna til alþmgis, ok tók Snorre

Sturloson við lionum um þnigit með alla sveit sína. En eptir

þíngit fór hann vestr til Borgarijarðar, ok fór þar yfir um sum-

arit; dreif þá til hans mnnnfjolðe mii\ill, ok þó tóko menn vel

við honum, ok gáfo honum mikit fé. Fór hann þá um Sneá-

fellsnes ok svá inn til Dala, ok fór hann þar ekke at gistíng-

um. Fór liann þá í llvammssveit ok um Strund ok Reykja-

nes ok til Steingrímsijarþar , ok þaöan aptr til Saurbejar, ok

kom hann á Staöarhól um haustið fire vetr, ok haföe hann

þá c manna.

^Sighvatr var kominn í Daia, ok höföo þeir Slurla LX

manna at Sauðafelle, því at engar séttir höfðo orþit með þeim

I>órðe ok Sturlo, var þórör þá kominn utan í Hvamm
,

[en

hann hafðe verit á Eyre um sumarit; höíðo þeir Böðvarr son

hans ix manna, ok fundust þeir bröðr í Leárskógum, ok var

Sighvatr inn kátaste, meðan þeir töloðo um hesta ok lausnar-

líþende; en er þeir skyldo tala um mál sín, mátto þeir ekke

við talast, ok skilþust ósáttir'. Sighvatr sende þau orð Guð-

i) b. V. eptir ísl. Ann. 2) Kita-Bjarnc, Jl.

3) fóro, Á. 4) GuiTmundr bishnp reiiT til pings^ A (223).

a) [ Um sumarit, /?, sem hér kemr aptr til sögunnar (sjá bls. 501

athgr. Ij. 0) Frá Sighvate, A (224). 7) [ v. í B,
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munde biskiipe, at hann skylde eige élla sér at fara norðr til

sveita. Guömundr biskup var á Staðarhóle þar til er hann

íVétte, at honum var bönnut yfirferö. Var þa sent eptir eyxn-

um þeim, er biskupe höföo gefin verit, ner xx, ok vóro þeir

fyrst etnir. fóro menn Guðmundar biskups til þeirra manna,

er farit höföo at Guðmunde biskupe til Hóla, ok fengo þar

mikit fé. En er á leið jólafösto tók Guðmundr biskup sótt,

enda mátte þá eige lengr ráðalaust vera,

^þórðr fór þá á Staðarhól ok bauð Guðmunde biskupe til

sni, ok varþ iiann því feginn, ok bar Böövarr, son pórðar,

Guðmund biskup í börom suðr í Ilvanim, ok var hann þar

framan til langafösto, (ok \ar þá í llvamme aldri féra manna

en c síþan biskup kom þar. Jjeir Torfe prestr Guðmundarson

ok Kolle þorsteinsson fóro jafnau miUum þeirra frénda uni

vetrinn, at leita um scttir, ok varð samau talut fire fösto^,

ok skyide Guömundr biskup fara norðr til stóls síns meö þá

menn, er verit höfðo meö lionum um vetrinn, en þorlákr Ket-

ilsson [ok Böðvarr-' skylde gera um máliu með þeim fórðe

ok Sturlo. Fór Sighvatr þá norðr þegar, en Guðnuuidr biskup

hthi síöarr, ok faun Sturla hann í IJjarðarliolte, ok séttust þeir

þá enn í annat sinu; [en þeir þórðr ok Sturla fundust á þor-

bergsstöðum ok séttust þar^. Var nú kyrt um vetrinn þat er

eptir var.

^[En um várit luku þeir gjörðum upp þorlákr Ketilsson

ok Böðvarr þórþarson, þeir gjörðo lx hundraþa þriggja áhia

aura fire ijörráö*' viö l>órð, en xx. C. til handa hvárum þeira,

er sárr varð, en þrjú C fire hvern mann, er fór í Hvamm meö
Sturlo. En Sturla svarar svá gjörðum þessum: ,,eige er ofniikit

sárum mönnum gjört, ok skal þat vel gjalda, ok þat muu sann-

ura, ut béta fire þá menn, er fólslvuferö þcssa fóro meö mér.

En fire ijörráö þiklíjumst ek eige eiga at gjalda J^órðe
,
því at

ek vilda eige dauða hans, sem ek lýsta fire mönnum
, en eige

mun ek deila við hann héðan af um fé þat, er vit höfum eige

orðit ásátlir urn hér til, Glerárskóga eða annut". Sturla gait

1) /íóríTr Sturhison baitð' GuiTmtmde biskupe til sm, .í (225).

2) [ en iim vcU'inn sœttiist þcir Jjói*i}r ok Stiirla, B.

3) [ b. V. Ji, 4) [ V. í B. 5) Lohit vpp, Á (22G).

tí) her vantu 2 bluí) í 399, og er fyllt eptlr 394.



þíi f>órðe Valshamarseyjar, er hann hafðe gjört af Vigfúse fire

bjargir Arons Hjörleifssonar^.

96. Vetr þann er Guömuntlr biskup var í Hvamme , kom

norðan í Reykjaholl Kolbeinn únge Arnórsson, ok fór bónorðs-

för, ok bað hann Haliberu dóttur Snorra, ok var þá þegar

brúðkaup þeirra , ok fór hon norðr með honum; þá fór ok

norðr Jón murtr, ok kómu þeir til Slaðar í Hrútafirðe; þá bjó

þar Brandr Jónsson; en Snorre Sturkison haföe lútið sékja

Brand til sektar um fornt fémál, er hann hafðe átt at Stein-

unne systur sinne, móður Brands, en þeir höföu vígása í dyr-

um, ok varð þar ekke at görl ok hurfu þeir KoU)einn frá við þat, ok

fóru þeir heim norðr, en Jón hafðe mál fram á hendr Brande.

Sandvetr hinn mikle ok fjárfellir, þá er Gnömundr biskup

var með þórðe. Á sama áre varð þetta : Magnús biskup fór

hverge. 111 rit upp lesin á þínge. Heimsókn í Hvamme. Skip

týadist ok kómust af xviij menn í Vestmannaeyjum Geceliu

messodag; þá týndist ok þat skip , er af Eyrum fór, ok Jón

var á Pétrsson. I>á hafðe Guömundr verit biskup v ár ok xx.

Á nés'ta áre eptir varð þelta tíþinda: Mikill manndauði af

sótt ok sultfi]. Brenna I>orvalds í Vazfiröc. Friðrekr keisare

í banne. ]>órir vígðr til erkibiskups ok kom í land. IJtan stefnt

Magnúse biskupe ok Sighvate Sturlusyne, ok Sturlu syne hans.

I>á hafðe Guðmundr biskup verit vj ár ok xx.

Á þessu áre nest var heimsókn þorvaldssona til Sauðafells
;

iiij menn drepnir. |>íng fjölmennt ok sektir Vazfirðínga ok

Rafnssona. Utanför Magnúss biskups ok Gizurar I>orvaldssonar,

Markúss þórðarsonar ok Jóns Snorrasonar. Bardage konúnga

í Eyjum. jBardagi í Alostrum^ miUe konúngs Svía okFólkúnga.

Translatio heatí Thorlaci cpiscopi. Andaþist Ketill ábóte, [I>or-

steinn Jónsson-* ok Ámunde smiör.

Á næsta"^ áre varð sétt Vazfirðínga ok Sturlu; x. C. goldin

fire víg. Andaþist }>órir erkibiskup. Kosinn Sigurðr erkibiskup

tafse. Búenn herr or Norege til Snöreyja. Andaðist HaUr

ábóte. |>á liafðe Guðmundr biskup verit viij ár ok xx^.

1) [ V. í B. Her er i A farilf) svo orímm, eins og búi^ vœri aí) segja

frá fer^ Sturln í Hvamm {St. 4, 40).

2) [ bœtt V. eptir getg.
;
Jalun^rum, isl. Ann. 3) [ Jón ^orstcinsson,

KoD, Ann. 4} leit^r. ;
þessu, A. a) Itap. 9G. v. í li.
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97. Guðmundr bisktip var heima at Hóiiim þar til erSkag-

íirðíngar ráku liann í burl, meö ráöe Kolbeins únga, afstaönum.

Fór Iianii þá norðr tim stimarit, ok Iieldr tómliga, pav til er

hann kom í llúsavík til Guöniundar llúsvíkíngs; var [)á fjöl-

mennt ineð Iionum ok óspakt lið. [>á seíte Guðrnundr hiskup

lil Kafnssonu, at eige vere stolit af flokke lums. En um dag-

inn er þeir riðu or llúsavík, sitja þeir breðr íirc ílokkinum,

ok láta öngan um ríöa, fyrr en þeir liöföu rannsakal bvern

inannj ok jafnvel biskup sjálfau. Fanust þú mart þat er hendr

átto, ok var þá seni incrjum þat er áLle.

Eptir þat íerr Guönumdr hisktip til Eyxarrjaröar ; heimtir

biskup þar tíundarhvai af mörgum mönnum, ok drógnst þar

saman föng mikil, siátrloug ok hvalföng; er þat fert á Skinuastaðe,

ok þar upp fest. þar bjoggo þau Jón ok Guöieif. Guömundr biskup

kom þar at jólaföstu meö liö sitt, ok var þar mjök svá til jóla,

ok vóro þá upp gengin föngin, en béndr ugöo, at sezt munde

ú kostþeirra, ok knrruðu iila. Fóru þeirþá á hurt frá Skinna-

stöðum ok vestr yíir .lökuisá. llann giste í Kelduneso
;
þá var

samgangr biskupsmanua illr ok sveitardráttr ok hiaupaför. [laöau

fór hann undir Fjöil, ok um kveldiL, er Guðmundr hiskup var

genginn til svefns, en þeir til haös er þat líkaðe, þá var sieg-

inn dans í stofunne, en Kuútr preslr sat á þverpalle, en Ijós

var í stofunne ofarliga. Jón IJirnuson gekk þá atKnúte preste,

bann var þá nýkominu or haðe; bann var þá í baökápu ok

línkieðum. Jón mélte : ^,þat vilda ek, at ver leggím níðr féð

þá, óþokka ok dylgjur þer, er vér hufuui, með því al eige er

Guðmunde biskupe ollaunaðr velgjörníngr siun, þótt vér haíim

cige ófrið i foroneyte bans". Knútr presLr segir: ,^cige em

ek lymskare en þér, þótt ek sé skapharðari', okíþviijóp sveinn

Knúts prests or koluskugga ok böggr á öxl Jóne, var þat mikit

sár; en Jón slémir sverðe ú bak sér aptr, ok skeindist sveinninn

mjök svá nokkuL Eptir þat vóro þeir skildir, ok lá Jón í sárum.

Eptir þat fór Guðmundr biskup með it knárra iiöit um
Drekkur, en it óknárra var tlult íire nes á skipe. Biskup ferr

beldr tómiiga, til þess er hann kemr í HiMsey; þar kemr Jón

Birnuson eptir bonum, var þá áliöin langafasta. Or llrísey

ferr Guðmundr biskup tii Eyjaíjaröar, ok mikíli bluíe iiðs með

i) nasbrállíari, B.

I. B. 3Ö



550

i

BISKUPA SÖGtJR, Giiðiiiundnr saga.

honum; en KniUr prestr ok þeir er erinde áttu til Svarfaðar-

dals, fóro þangat, ok svá um hciOc til Ólafsfjarðar. Guðmundr

biskup var á gistíngu firc lícnedictusmesso á þóroddsstöðunij

ok um kveldit eptir inat var hiskup innCj en menn hans vóro

útc í lúninu : sjá nú at Knúlr prestr ríðr af hciðc ok þangat til

btíjarins. f)eir gjöra nú ráð sín, þótt heldr vöre óráð, ok étla

honum at ríða á mille kirkjugarðs ok fannar þeirrar, er þar

hafðe lagt sem leiðin lá í túnit; standa nú sumir á kirkjugarð-

imim, en sumir á skaninum. Fer nú sem þeiríitluðu; en hinir

vÉntu sér einskis ófriöar. Knútr prcstr reið jafnan við vápn,

því at hann var ódéll ok embéttislauss. Nú leypr fram einn

maðr, ok laust aptan undir hnakkann Knúte preste, okferrstál-

húfan fire andlitiö, en þá höggr þesse maðr þegar aptan undir

hnakkann, ok fellr Knútr prestr fram af hestinum , ok dauðr,

þvi at heiiinn lá á öxinne epiir. Nú er laupit inn, ok er sagt

Guðmunde hiskupc, at unnit véré á Knúte preste nýkomnum.

Guðmundr biskup sat í ööru húse, ok sende út Ketil prest

Oddsson. Hann hleypr út, ok biðr hundana frá fara, því at

þeir vildu höggva fíngrna af honum dauöum, ok náðu eige,

því at guU var á fíngrinum, ok vildu þcir því ná. þá var þvegii

likinu ok jaröat um morgininn eptir. En um kveldit, cr vígit

var oröit, segir húsbónde, at búit var baö, ef hann vilde í

fara; en biskup segir: ,,menn mínir hafa mér gjörl hað at

sinne, ok launat mér svá vetrvist". J>aöan fóro þeir or firð-

inum; fara þeir til Fljóta um heiðe , ok svá inn eptir Strönd,

ok koma í Viðvi'k at skírde[ge\ var þar íire Kolbeinn únge með

mikinnílokk; haun rekr þá allt frá biskupe, nema ij cina klerka:

þorkell, son Ketils higjaldssonar , ok ílelge bróðurson hans.

Kolbeinn lét biskup [fara] hcim til IJóla, ok er hann þá tekinn í

varþhald meö því móte, at hann var í einne stofo ok klerkarnir

heá honum
;
þar svaf hann, ok þar mataöist hann, ok þar söng

hann allar tíþir, ncma lágasong. Engo réð hann ncma þeim

félögum, ok enguni manne máttc hann elmoso gera af líkam-

ligre eign, licldr var hann haldinn sem einn arfsalsmaðr; leiö

svá fram til þess erMagnús hiskup kom út at Gásum með bréf-

um þeim, er erkibiskup sende þeim mönnum, er Guömunde bisk-

upe bégðu eða buðu af embétte sínu, eðr honum vildu þrongva.

i") [ hér byijar aptr 399.
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'[Á nésta áre eptir sétt Vazfirðínga ok Sturlii varþ þetta

tíðenda: Víg Jóiis Snorrasonar. Obiit^ Úspakr Suðreyja kon-

úngr. Fjárlieimla Snorra við Kolbein, ok sctt. Obiit-^ Uull-

bera SnorradóUir. IJtkváma Gizurar þorvaldssonar
,

Hjalta

biskupssonar ok Jirands. Víg Dagstyggs. Druknan Rafnssonaj

Einars ok Gríms. þá kvángaðist llálfdan ok Koibeinn. Hettosótt.

'Á oðro árenést þesso varð þetta líþenda: Víg þórðar ok

Snorra ^orvaldssona. Sigurðr erkibiskup í land kominn. llt-

kváma Magnúss biskups með ritum. J>á braut skip iiij ok let-

ust h ok iij menn. Styrmir tók lögsögo. Guðmnndr biskup

af embétte"^.

Víg Jóns Birnusonar.

98. Sá atburðr varð þar at Hólum nér miðju sumre
, þá

sat Guðmundr biskup sunnan undir kirkju einn góþan veðr-

dag; en þar til staðarins var kominn Kolbeinn únge Arnórs-

son, ok Kleppjárn, son Ualls Kleppjárnssonar
;
þar var þá ok

kominn Jón Jíirnuson, at finna Guðmund biskup, ok stóð hanu

framan fire kirkjunne, en Koibeinn stóö í klukkna húse, ok lék

sér at klukkunum, en menn hans vóro fire norðan kirkjuna

ok Kleppjárn. Nú seá þeir Jón Birnuson, ok laupa at bonum

með vápnum ; bann verr sik vel, ok opar undan austr um kirkj-

una, ok síþan norðr*' um songhúsit, ok féll hann þar heá stoð-

inne, ok vilde upp slanda. þá hjó Kleppjárn á mille herða

honum , ok gekk síþan frá. En hann Jón gekk þá eitt fet at

kirkjunne, ok féll hann þá, ok liföe skamma stund þaðan frá.

En þat er sögn manua, at hann bere af sér ávcrkann með luifr-

stoku. Stoðin varþ blóðug mjök. Síþan ganga þeir ábrot, en

þeir biskup sýngja yfir iíkinu; en Kolbeinn ríðr á brot, ok fara

orö mille þeirra Kolbeins ok Guömundar biskups til séttar.

Lýkr svá þesso mále, at þeir Kolbeinn ok Kleppjárn félagar

Icggja þetta mál allt undir Guðmund biskup; en baun leysir

þá or banne, ok baö þá þut gjatda hverjum, sem átte at réttu,

þat frGndum sem þeir eigu, þat biskupc ok kirkju cr þau

eigu. Skilea þeir at svá búnu, ok fór Guðmundr biskup lieim

eplir sétt þeirra Kolbeins.

2-3) O, = obiit ==

a) [ V. í B.

antla^ist, A,

0) sutír, B,

3G"
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Frá feröum Guömundar biskups.

99. At áliönu sumre ferr Guðmundr biskup at erendum

sínum norðr um iieiðe ok yfir fjorð, ok (Ulaðe norðr um sveitir;

hann kemr undir Laufás. Hann frétte þá, at lleykdelir étla í

móte Iionum at r/sa. Biskup nnýv þá aptr yfir Ijwrðinn, ok

6llar inn eptir strönd lil Eyjaljaröar, ok kemr iiann í Árskóg;

fréttir hann þá, at Eyfirðíngar viiea eige við lionum taka. Ijettu

fréttir Brandr bónde í Höíða; liann ferr ok býðr Guðmunde

biskupe til sín til vetrvistar, ok þat \nggv Guðmundr biskup

blíðiiga, ok er bann þar ij vetr. [Eptir þat fór Guðmundr

biskup vestr tii Ilrútafjaröar , ok þaðan norðr til Steingn'ms-

fjarðar, ok aptr lil Sanrbejar, ok svá í Ilvamm til f>órþar; var

hann þá fjalmennr; kvómo þá orð frá Sturlo , at hann vilde

eige at Guðmundr biskup ferc lengra. Uíðr þórör þá á J>or-

bergsstaöe, ok sömþo þeir fnjndr þat, at Guðmundr biskup

skylde fara norðr Lagsárdalsheiðe, cn Sturla skylde fá til sauðe

or Dölum , á Dönustöðum ok í lljarþariiolte
,

þar sem biskup

skylde gista. Fór Guðmundr biskup þá síþan norðr til Hóla.

' Guðmundr biskup fór til þíngs um sumarit, ok var með Snorra

um þíngit með mikla sveit manna. Snorre reið af þínge og

þeir báðir saman ok Sturla; þar var ok Kolbeinn Sigbvatsson

ok Órekja Snorrason , ok skyldo þeir báðir vera heimamenn

vSturlo, ok fóro þeir báöir til Sauöafells með lu)num. Guðmundr

biskup ferr vestr til Borgarrjarðar af þíngiuo. Með Guðmundc

biskupe var prestr sá er Dálkr bét , hann kallaöist vera léknir

góðr, ok [kunna] at gera at meinum manna. En er Guðmundr

biskup giste at Dorg, þá var talat um, hvárt Dálkr mundc

nokkut kunna at gera at sjúknaðe IJallbero ; hon var þá sóknut^

mjök. Dálkr kvazt kunna at gera henne laug, þá er henne

mundc balna, ef hon fenge staði/t; en hon var fús lil hcils-

unnar, ok vilde hon hétta á langina. Nú réð hann til prestr-

inn at gera laugina, en hon fór í. Síþan vóro borin at henne

klcðe, sló þá verkjonom fire brjóst henne; síþan andaðist hon.

En er þat spurðe Kolbeinn únge, reið hann suðr um land, ok bað

Helgo Scmundardóttur, ok var hon gipt honum. Litlo áðr hafðe

Hálfdan Sénumdarson fengit Steinvarar dóttur Sighvals , ok

bjöggu þau at Keldum ; viido allir Averjar hann helzt til höfð-

i) Lát nallheru, A (2i0). «) sjúknut, Si,
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íngja, en Iláifdan var óhlutdeilinn , olv liclt sér lítt fram uin

llesta lute ; en þá bjó Björn í Gunnarsholte, liann helt sér mest

til mannviröíngnr þeirra bröðra. J>eir Maraldr ok Villijáimr ijjö^^gu

í Odda, en Andres at Eyvindarmúla, áðr hann Iveypte Skarð at

Kalle J>orlálíssyne. Philippus bjó at llvále , ok vóro þeir allir

góðir béndr, en mikit var heimt at þeim fire sakir föður þeirra.

41rafnssynir vóro við skip um sumarit, þeir iétu út ok

nrðo aptrreka undir Grímsey. f>ar var skerjótt er þeir kómo

at, ok skuto þeir báte , ok Ijópo þeir bréðr Einarr ok Grímr

í bátinn, ok föronantar þeirra allir, |nema Guömundr ok nokkrir

Auslmenn
;
þeir týndnst alHr^, en skipit hélzt, ok var upp skipat,

en Sighvatr sá íire þeim Guðmunde-*.

Frá Gizure þorvaldssyne.

100. þetta sumar kvómo þeir út á Eyrom Glzurr þor-

valdsson , ok höfðo verit í Norege iim vetrinn, ok sögðo þeir

út víg Jóns-*, með þeim atburðum sem verit höföo. Yalgarör

Guðmundarson fór í Reykjaholt, ok segir Snorra irá tíþindum,

ok þótte Gizure liann [lítt] bera sér söguna. En er þorvaldr

varð varr orðróms þessa, er á lék um víg Jóns, þá lagðe hann

fund nieð þeim Snorra ok Gizure , ok á þeim funde svarðe

Gizurr íimtardóms eið, at liann heföe í engum ráöum verit

rneð Olafe um áverka við Jón, ok hann vílde þá réttum skilnaðe

skilea í alla staöe. Lét Snorre sér þat þá vel skilcast, er

Gizurr sagðe. Fóro þau íngiijjörg þá tií einnar vistar, ok var

þeirra lijúskapr jal'nan heldr úhegr, ok sögðo menn, at hon

ylle því meirr en hann; en þó vóro ástir miklar af henne.

l>eim varð barns auþit, ok hét sveinninn Jón, ok lifðe skamma

stund. Eptir þat dró til hins sama um ósamþykke þeirra, ok

átto þeir í ailan lut at semea með þeim, J>orvaldr ^k Snorre,

ok gáfo þeim fé til samþykkis, xx hundrat hvárr þeirra, ok var

þó sem ekke gerðo, ok kom því svá, at skilnaðr þeirra var gjörr.

•'^Guðmundr biskup fór suör í sveit um sumarit. þetla

i) Frá Rafnssomim, A (241). 2) [ b. v. St.\ v. i A.

3) i^otg. : bi'a:i)ruiii, Sí. ; frá [
Kptir l)iit fór GuibniuníU' biskiip 0. s. frv.,

V. i B; þar næst v. í B kapp. 100—103, og fram í mifejan kap. 104.

4) 1). e. Jóns raurta, svo sem sagt er frá í St, 5, 12.

5) Frá fer&nm GuiXmundar biskKpSf A (243).
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var kailat sandsumar, því at eldr var uppe firc Rcykjanese ok

var grasleysa mikil. En [er] Guðmundr biskup kom í sveit

I>órðar Sturlosonar, íekk hann til Sturlo son sinn at fara með

biskupc, ok skipa fölke á gislíngar, því at þá var mannljölþe

njikill nieð honum. Hann var íluttr af Eyre á skipe því er

Langhúfr heilir, ok á annarre ferjo mikille til Bjarnarhafnar, ok

svá lil llelgai'ells; en þaðan var hann flntlr lil Eyrar til Páls.

En er Guömundr biskup var þar kominn, kom þar Sturla Sig-

hvatsson, Kolbeinn ok Orekja, ok hrundo frá honum því fólke

flesto, er þá var með honum, en léto Guðmund biskup fara

til Dala, ok svá norðr IJaukadalsskarð , ok í sýsUi sína. IJm

haustið fór um allt hind sölt si'i er heltusótt var köllut; af

iienne andaðist Ingimundr Jönsson , er var í för meö Snorra

Sturlusyne, Hre sunnan land; hann átte bú at Skáneyjo , eu

hann var fylgðarmaðr Snorra.

Kómu út bref Sigurðar^ erkibiskups.

101. Nú er þar til máls ai taka, at annat haust eptlr

kómu út bref Sigurður- erkibiskups, er þá var nýkominn í land;

þau vóru mélt heldr haröliga íil þeirra Sighvats ok Slurlo um
Grímseyjarferð ok um annan mótgang viö Guðmund biskup;

var þeim utan stefntbáðum feðgnm, en reðst af, al SLurla skylde

fara fire þá báða feðga, ok leysa mál þeirra beggja. Lýste

hann þá utanferö sinnc ; en Solveig skylde fara á Grund , ok

börn þeirra meðan Sturla vére utan, en Sighvatr skyldc hafa

umseá um ríke Sturlo, meðan hann vére ulan. Var þá enge

höfðínge í Vestíjöröum, en þeir mestir afbóndum: Oddr Alason

ok Gísle á Uauðasande, ok vóro þeir hiuir mcslo vinir Sturlo

báðir; bauð Sturla Odde þar helzt um at geyma vina shina,

ok rézt hann á Eyre um várit í Arnarfjörð, ok hafðe mart

röskra rnannu með sér. Oddr hafðe mikit fé ok rausnarbú,

ok gekk svá við ráö hans ok semd
;

gerðisL liann ofsamaði*

mikiíl ok enge jafnaöarmaör.

Utanför Sturlo.

102. Sturla Sighvatsson fór utan um sumarit at Gásum

ok nokkurir menn með honum; hann varð síðbúinn , ok tök

i) leit)!*.
5 J)óris, A, 2) 1cu)y. ; X>úris, A.
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Noreg fire norðan Stað, ok hélt til norgimdar; þar var þá Álfr

aí' Jjornbergej mágr Skúla hertogaj ok tók hann allvel við Sturlo,

ok bað hann þar bíða, til þess er hertoginn kGme noröan, ok

sagðist hann mnndo koma honum í vinátto við hertogann.

Sagðe ÁlírSturlo, at hertoginn munde hana gera mikinn mann,

ölíkt afbragð seni hann var annarra manna; en herlogann
r

kaUaðe hann inn mesta vin Isiendmga, ok þó mestan Sturlúnga.

En Sturla vilde ekke annat, en fara suðr til Björgynear á í'und

Hákonar konúngs; en þá var sundrþykke mikit með þeim mág-

nm, ok drógu þcir þá lið saman , sh'kt er þeir fengu
;

þeir

i'undust nm hanstið í Björgyn ok séttust, ok þótte hertoganum

sér eríitt veita söttin. |>etta var kailat hákarlahaust*

.

^Sturlavar í lijörgyn ondurðan vetr, ok bjóst lii suörlerðar

er á leið, ok fór fyrst til Danmarkar, ok fann þar Valderaar

konúng inn gamla, ok tók hann allvel viö Sturlo. Var hann

þar um hríþ, ok gaf Valdemarr konúngr honum hest góðan ok

fleire semiligar gjafir, ok skilðust þeir með hinum mestum kér-

leikum, ok fór Sturla þá suðr í þýðverskuland. Hann fann Pál

biskup þar, ok vóro þeir alUr samt út í Ilóma. Veitte Páll

hiskup allvel Sturlo föroneyte, ok var líinn mesíe fuiltíngsmaör

ahra hans mála, erþeir kómo til páva fundar. En Páll biskup

fór fire því á páva fund, at hann var missáttr við llákon kon-

úng, ok deildu þeir nm Eyna heigu, er liggr í IVIjörs. Sturla

fékk lausn allra sinna mála í Rómaborg, ok var honum ráðit fire

flestum höfutkirkjum, ok bar hann sik drengiliga, sem iíklikt var.

En fíostir menn hermoðo hann, ok mart fólk stóö úte, ok undr-

aðist, ok barðe á brjóstið ok harmaðe, er svá fríðr maðr sýnum

var svá hörmuliga leikinn, ok mátto eige vatne halda, beöe karlar

ok konur. Páll biskup ok Stnrla fóro báðir saman íNorörlönd,

ok skilöust með hinum mestum kérloikum; veitte hvárr öðrum

góðar gjafir. Eann Sturla þá Hákon konúng í Túnsberge, ok

tók hunn allvel við honum ; dvalðist hann þar lenge hinn síð-

arra vetrinn er hann var í Norege.

Frá Sighvate.

103. =*Nú er atsegja frá Sighvate, at Eiríkr greife njósn-

t) hér eiKlar 394. 2) Stxtrla fúr til Rómaborgar^ A (241).

3) Hér lítr út sem feUdir sé iir í Á 2 kai)p., 5f. 5, 26—27,
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armaðr Slyrmis kom á Grnnd, ok annarr maðr meö honum,

síð lun kveUl; sat Sij^^hvntr i rúme síno ok hafðe tUirUi skinn-

feld á herðiim ser, en lambskinnskofra svartan á höfðe. þeir

Eiríkr vóro spuröir tíðenda, en þeir sögðo liösdrátt um Skaga-

fjorö, ok sogöo , at þeir Kolbeinn ok Órekja mundo þar koma

um nóttina meö örriðe; en Sighvatr déste við , ok kvað sh'kt

ekke gegna mundo, ok ekke varþ þá skjóthkt um ráöagjörö hans.

ílLisfreyja gekk þá til iians, ok segir at einsett var at senda

eptir mönnum. Sighvatr haö hana senda eptir þeim, er henne

h'kaðe. Sende hon þá þegar menn út í Kaupángs sveit, ok

þaðan norðr til Grenjaðarstaðar til Kolheins, en þá let hann

samna njönnum it neðra um hérat. Síþan samnar þorvarðr

mönnum it efra um hérat í Eyjafirðe, því at hann var vinséll

maðr. 'l>orgisl liólasveinn kom fyrst meö XL manna, en allir

béndr vóro komnir [innan or EyjaQrðe- fire messo um morg-

ininn; var Sighvatr þá í bh'mi kyrtle ok stálhúfa á höfðe, ok

eyxe sill'rrekna í hende, ok var maðrenn þá miklo hermann-

ligre en um kveldit, er njósnarmcnn kómo. Gerðe hann þá menn
á heslvörð iipp á Skjálgdalsheiöe, en aðra út með firðe. Spurð-

ist þá brátl, at þeir Kolbeinn liöfðo aptr horfit. Fóro þá béndr

heini, en Sighvatr liaíðe fjöhnennt ok varðhöhl sterk. En þá

er Sighvatr spurðe, at setur vóro á Skagaíirðe, haföe hann ok

seto á Grund, ok kostaðe einn allt tii, ok k;ið svá fram á vetr-

inn mjök.

-

Nér biskLiþ var í líorða.

104. Nú er ])ar til máls at taka, at i þenna líma var

GuðnjLUidr biskup í Uöföa meö Brande bónda. Sighvatr sende

þangat menn , ok bauð Guðmunde biskiipe til sín, ok viUie at

hann vére meö honum í niáhim þessum. En er sendemenn

kómo í IJöfða, vóro þar fij*e sendemenn þeirra Kolbeins ok Ói'ékju,

þeir er Guðmunde biskupe buðo vestr þangat. En með því at

OréI\ja hafðe lenge verit vinr Gnörnundar hiskups, síþan hann

fékk nokkui'n þroska, ok Snorre faöir hans, þá vii'ðe Guðmundr
hiskup þat mest, ok fór Guömundr biskup vestr til Fhignniýj-ar

með þeim, ok var hanu þar um fostuna.

lii)samnaiyr, .4 (248;. s) [ b. v. her ; v. í A.
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'Um várit sende Órekja n)enn í Veslfjoröo eplir páska

epUrliðe, ok fóro þcir veslan iim várit, Uluge l>orvaldsson með

XXX manna. Með þeim fór ok or Laxárdal SvarUiöföo Dug-

fússon^ ok Oddr, son Guölaugs af Höskuldsstöðum. l>eir Kol-

beinn sendo nienn austr í Fljótsdalsliérat til l>órarins Jónssonar,

ok háöu liann fara til liðs við sik, ok fór Iiann ausLan við XL
'

manna. ]>ar var þá með lionum Ogmundr sneis, ok var bann

þá á binum átta tige, ok sogöu menn svá, at hann vére víg-

ligastr maðr í flokkinum með þeim þórarue.

Liösdráttr Kolbeins ok Urékjo.

105. En er Sigbvalr spurðo liðsdrátt þeirra Kolbeins ok

Órökjo béðe vestan ok austan, þá dró hann lið saman, ok fór

vestr Ul Skagafjarðar með CCCC. |)ar vóro með honum synir

hans, Kolbeinn ok fórðr kakale. Eige vóro þá hinir ýngre vápn-

férir. f>ar vóro ok með Sighvate Rafnssynir, Sveiubjörn ok

Krákr. En er Sigbvatr reið ofan eptir Norðrárdal, var honum

sagt, atKolbeinn ok Órékja vóro á Silfrastoöum með DC nianna.

þar var ok Guönnindr biskup, ok hoföo þangat riðit nokkorir

menn Sigbvats, ok vóro teknir ok fletUr. Snere Sigbvatr þá

Ul Flatatúngu, ok var hann þar um nóttina með lið sitt; en

þeir Kolbeinn vóro [á| Silfrastöðum.

^J>ar er nú Ul máls at taka, at um morgininn bjoggust

hvárirtveggjo Ul bardaga , ok skriptaðe Guömundr biskup

mönnum þeirra Kolbeins, en Guðmundr biskup segir þeim

þó, at þeir mundo eige berjast um dagiun, ,.en þó niau

Sighvatr fara farar Ilaralds kouúngs Sigurðarsonar"
,

segir

Guðmundr biskup*. feir Sighvatr bjoggust við í Flatatúngu,

ok fyiktu liöe síno þar bjá húsunum í túnino. |>á er þeir

riðu norðan at Flatatúngo, rcið l>orsteinn Jónsson or llvamme

at Kolbeine, ok spur, bvernig hann éUaðe Ul um viðskipte

þeirra Sigbvats, eu Kolbeinn segir, at þeir skyldu þegar

i) lllluge] fwrvaúlsson fór vestr, A (250). 2) Dnfgusson, A,

3) Sœtt Kolbcins ok Sighvats^ A (251).

4) ,,Imnn iicrja^i á England, ok íeU ])ar a eigniun annarra nianna íyrir

ágirni sína ok orund"; cnda íor Siglivatr svá, hann fór lU Skagafjar^ar,

ok full þar ok synir lians á cignuni annarra nianna, ok fyUdist svá l^cssi

spásaga Guí^mundar biskups scni a^rar, b. v. jB. J)ar næst kemr i

Tilh. kap. 14 ff.
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berjast er þeir fyndist. þorsteinii sagðe menn vildo veita

honum til sémiligra sétta, on berjast eige við Sighvat. Kol-

beinn brá sverðe , ok viide leggja til hans, ok bannaöist um,

en þorsteinn har af sér higit. \ni vilde Kolbeinn leggja til hans

spjóte; kom þá at Órékja, ok tók hana, átto þá margir menn

lut at, ok svafðist hann , ok var Kolbeinn þó ahreiðr. Síþan

riðu þeir upp til Fiatatúngu, ok Ijópo afhestum sínum ok heini

á béinn; en er þeir sá fyil^íng Slghvats
, þá var liðit meira en

þeir hugðo til, ok varð þeim bilt um árásina. |>á tók Sighvatr

til orða: ,,ekke þurfum vér at ugga þá, er þcim varð bilt í

fyrslo". Eptir þat gengo stórbcndr or Eyjafirðe or Hðe Sighvats

ok nokkurir menn or liðe Kolbeins, ok leituðo um séttir. far

var þá meö þeim Oiafr af Steine ; hann var þá í fyrsto ferð út

híngat, ok var hann heimamaðr at Keldum nieö iJálfdane; þá

var bann xviij vetra, ok allra manna vaskhgaslr. Kom þá svá,

at hvárirtveggjo lýddo á fortolur manna, ok séliust á þat, at

Magnús biskup skylde gera uni málin^

hér irýir .1 algjOrliKa (sjá SL 0, 29).



VIÐBÆTIR.

r.

Hér hefr upp prologus sögu Guðmundar biskups^

1. Eins liæsta allsvalda guðs speki ok forsjá, öllum hlut-

um sætliga ok miskunnsaniliga skipanda, prvd[d)i eigi at eins

ok lýsti sína eigin brúöi, Iieilaga kristni, með inum fegurstum

gimsteinum ok lýsandi lömpum sinna útaligra manna, um austr-

hálfu, suðrhálfu ok vestrhálfu hemsins, holdr ok jamvel um enu

yðstu útskaga norðrháU'unnar , hvár er allra mest var forðum

hörðnut af grimleiksins frosli þeirra ótrúlyndra þjóða, er þar

bygðu, ok sleni harðari lijörtu höfðu í sinni þrjózku ok óheyr-

anligri óhlýöni við sína audhga feðr ok guðs eyrendreka; af

hverjum er var sem en skærasta stjarna, með enum fagrligstum

geislum sinna góðra verka, þessi góði guðs vin, Guðmundr biskup

Arason, hverr er þoldi margar ok stórar meingjurðir af sínum

undirmönnum, lirir guðs sakir, ok til friöar ok frelsis aimenni-

ligri kristni, svá sem heyrast má í hans eptirfarandi sögu,

hver er skipt er í þrjá þriðjúnga. í enum fysta þriðjúngi er

greind ættartala hans ok frænda lians, ok uppruni hans ok lifnaðr,

framan til þess er hann var vígðr til prests. I öðrum segir frá þeim

líðindum, er gjörðust meðan hann var prestr, ok hcilir sá hluli
>

sögunnar prestssaga hans. I enum þriöja er sagtfrá þeim þraut-

um ok ónáðum, er hann þoldi í sínum biskupsdómi af sínum mót-

stöðumönnum, ok frá lífláti hans, okþarmeðat lyktum eru skrif-

aðar nokurar jartegnir, þær er almáttigr guö heíir látið sér sóma

at vinna, firir sakir verðleika þessa síns þjónustumanns, ens góða

Guðmundar biskups, honum til vegs ok virðíngar. Er ok þessi

sögu því í'uUkominiiga vel trúanda í aUa slaöe , at hana haia

1) Brot úr mií)sÖgu Gubmnndar biskups {li) epíir skinnb. AM. 657 C (4).

2) sjá bls. 409 athgr. (i.
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saman sett góðir ok skilríkir mennj þeir er kunnust vóro þau

tíðindij er hér er á skrifuð.
-

2. ^Frá því er at segja, at Kolbeinn reið einn líma um Kjöl

ok l'ylgðarmenn hans, ok lu'isfrú hans, frið kona ok sæmilig;

þau koma á eínn völl undir einn hamar; taka þeir af bestum

sínum ok reisa tjald við hamarinn ; fór Kolbeinn ok menn hans

til leiks, en húsfrú hans var ein í tjaldinu ok kemföi sér. Sem

þeir hafa litla hríð leikit, kveðr hon við hátt ok sárliga. Sem
Koibeinn ok nienn hans heyra þal, lilaupa þeir inn í tjaldit,

ok er konau þá í brottu; ieita þeir hennar þá nær ok íjarri,

ok íinna eigi. Kolbeini þótti þetla svá illa, at hann gáir eingis.

liann tekr þat ráðs, at senda ij menn til Guðmundar prests á

Víðimýri , ok biðr hann koma tii sín, en Koibeinn beið þar

meðan ok menn hans. Sendimenn íinna Guömiind prest, ok

segja honum, at Koibeinn er sjúkr á fjalli, ^,ok beiðir með

lítilætij at þér komit til hans". Guðmundr prcstr mælti: ^^satt

segi þér, atKoIbeinn er sjúkr, ok þó eigi líkamligum sjúkleik,

heldr at hugar angri ok sorg; skal þó at vísu liitta hann". Ok

sem þeir íinnast
,

segir Kolbeinn allan þann atburð , seni

fyrr var sagðr, ok hér með hiðr Kolbeinn Guömund prest, at

hann biði til guðs, at þeir verði víser hvat af henni væri orðit:

.^þætti mér," segir Kolbeinn, ^jnikill léttir liarms míns, ef ek

mætti líkam konu minnar sjá, svá at ek mætta í vígðri moldu

líkam hennar grafa miöal- annarra kristinna manna". Guð-

mundr prestr gengr þá inn í ijaldit, en biðr þá alla út ganga;

en er liann heíir beðizt firir frá rismálum ok til dagmála, þá

kailar hann Kolbein til sín ; sér KoIbeinUj hvar húsfrú lians

liggr í grasinu rnjög ólík ok fyr at sjá at yfirbragði, því at

hon var bæði blá ok þrútin ok all[ó)hugkvæmliga snöruö ok

snúin, ok ólíkt kristnum mönnum , ok fullkoniit dauð. Við

þessa sýn kemst Kolbeinn mjög við, ok niælti við Guömund

prest: ^,svá sem harmr minn var mikiU áðr, þá hefir nijög

á aukið í þessi sýn, ok af því bið ek þig, enn góði prestr! í

guðs nafni, at þú þiggir af guði, at hon fongi iíf sitt ok vit,

ok mannligan lit". Guðmundr prestr svarar svá: ^^bið mig eigi

þessa, er ek hefir öngan verðleik til at þiggja". Kolbeinn fellr

i) sjá bls. 459 atligr. 3. 2") miUdal miíial, B misritab.
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þá lil jaröar með vinkomnu lijarta, biðjantli með hörmuligri

kveinkan sárligra oröa þenna góöa prest líta miskunar augum

til sín. Eptir mörg andvörp ok mikla sýtíng kemst Guðmundr

prestr við ai' sinni liuggæöi, ok biör Kolbein útganga. Að liðnii

hádegi kailar Guömundr prestr Kolbeiu tii sín annat sinn.

llann sér húsí'rú sína liggja meö fögrum lit ok náttúrligu yfir-

bragði, sem fyr haföi bon. Gengr Kolbeinn þá til með fagn-

aði, ok fmnr at líf er meö benni; en svá var bon máttlítil, at

hon lekk ekki lalat. Guömundr preslr mælli: ^^margfalliga áttu,

Kolbfiinn, guöialþakka firi þá mikla miskun, or bann befir þer

veitta, gefandi líf lu'isfrú þinni ok vit með heilum ok ösköddum

iíkam, áör af trorIlu[m] volkaöa, ok er þat tillaga mín, áttu ser

bU'öinn guði ok beilagri kirkju. Húsfrú þín mun leingi Iifa'\

Kolbeinn sagði: ,,þakkir gere ek guöi ok þér, því at ek trúi

þig sannbelgan mann, ok alla mína lífdaga skal ek þig elska,

ok balda þig minn traustasta vin'". Guönuuidr prestr svarar:

^^vel segir þú þetta, því at þar mun nú þinn luigr á standa svá

at gera. En þö varir mig, at þat verðe þinnar æfi, at þú

verðir minn enn sterkasti ok enn mesti mótslööumaðr ok minna

mála, en æ því meiri sem leingra líðr fram á okkra œfi. En

ek bið, at þú þakkir guöi firir fagra jartegn, er hann hefir þér

veitta, cn kcnn ekki þat mér syudugum manni". Kolboinn

bét þessu , ok skildu síðan með inni mestu vináttu þat sinn,

þó at skarama stund stæði, seni enn mun síþar sagt verða í

þessi sögu.

þriði hlutr.

3. *l>ar befr upp inn þriðja hlut^ af sögu Guðmundar

prests Arasouar, ok tekr þessi blutr til þess, cr bann kemr

beim til llölastaðar þá er hann var vígðr til biskups. En þat

er uppbaf þessa máls , sem fyr var frá horfit, at Guðmundr

prestr Arason fór yfir Anstfjörðu. þá bar þat til tíðinda at

Ilólum í Ujaltadal, atBrandr biskup Sémundarson leið af þessu

stundliga b'fi til annars lífs eptir guðs tilskipan; uröu þau tíð-

indi einni nótt eptir Transfiyurationem domini* rréltist þessi

fyrgreiN tíöindi bráðlíga um allt ísland. En þá er Guðmundr

i) sjá Lls. 470 athgi*. 2.

i) kap. T) cr ])ú r6tlu lagi ni'brlag prestssögunnar.



662 lUSKUPA 8ÖGUR. Guðinunditr sagn.

prestr kom til Austfjarða, var hann at Barðolomeus mosso á

þeim bæ er at Stafafelli heitir, ok á sjálfan messodaginn,

um óttusöng, frétli hann anlát lirands biskups; en viö þau

tíðindi varð honum svá dátt, sem hann væri steini lostinn : þá

lét hann þegar sýngja sáiumesso um predican, en um daginn

eptir allar sálulíðir ok líksöng með allri ást ok vandvirkl.

4. 'En er þeir vóru komnir í svá mikinn háska, þá urðu

engi orræði kaupmanna. þá mælti biskupsefni: bað Rafn taka

lil at stýra, kvað jnikit mundu mega giptu hans, ok fréttir hans

fróðhgar. Rafn svarar:\^dýrt er drottins orð," ok bað biskups-

efni gefa sér blezan, ok kvazt mundu tii taka í guðs trausti

ok hans. Stýrimenn köhuðu honum djörfúng mikla at takast

sh'kan vanda á hendr, þar er hann átti ekki í skipi, ef eigi

tækist vel. Rafn kvazt eigi þenna vanda á Iiendr takast, ef

nokkurr þeirra vildi til taka: ^^on þér megiL sjá al eigi mun
svá búit hlýða, ok verðr or hverju vandræði nokkul at ráða'\

En eingi þeirra kvazt til munu taka þessa vanda. Síþan tók

Rafn til leiðsiignar meö samþykki allra stýrimanna. þessagetr

Guömundr skáld

:

Foraðs vanda hygg ek fundu:

ílrirsagnir þraut bragna,

þjóð varð þá við leiði

þreytin segHs] at neyta:

blátt- var um borð at líta

brekafail vegu alla

bræd[d]r þar er bárum rud[d]i

barðjór of skergarða.

Nú er þeir vóru komnir í svá mikinn háska, þá mælti Rafn, at

þeir skyldu sigla at eyjunum, en hann kvazt mundu íirir segja

sem honum þætti líkast; ok svá gerðu þeir, at þeir sigldu um
nóttina, en hann sagði firir með miklu viti ok gæfu. fat sagði

Tomas þórarinsson, at þat veri iij sinnum, at hann kvazt eigi

annat sjá en land firir stafninn , ok eigi mátti vita, hvárt þar

vóro nokkur sund eða eingi. þess getr Guðmundr skáld:

i) sjd bls. 4S4 , athgr. 4. f)essi kap. stenclr og i Kafnssögu, hér

merkt R. -^) H; blott blótt = blátt), B.
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Gekk á græðis blakki

greppr um nótt við ólta,

Rnmn varð sem ek get guninum

gagnsmaðr, lil leiðsagnar:

höggr fekk hvárutveggja

hugtorgs vita borgit,

suldi' segl ok boldi^,

svall hrönn^, skipi ok mönnum.

t>at var jamsnemma, er þeir vóro komnir í gcgnum eyjarnar,

ok þá sá þeir dagsbrúna. þá kvað Eyjólfr vísuhelmíng þenna:

Báru [austr frá'* íra

ættlandi ske branda

[hregg áðr^ bimna Uggi

heitbyr fírum veitti.

f)á tók Grímr at kveða:

Sér á sigling vára

Suðreysk kona, þuðri'*

súð gerast nú nauðir,

námgjörn, er hrýðr' stjörnum.

þessu nœst koma þeir í góða höfn við ey þá erSandey heitir,

ok þar reistu kaupmenn hafnarmark. Svá sagði GrÚTir:

Her hefir btiitt" á hrattri

Bótólfr skipi fljótu,

áðr fell sjór um súðir,

Sandeyju'-* ske branda:

reisti sjálfr ok sýsti

snarr felagi harra

hafnar mark íh*ir hrefnis

[hnppsverk gota'" stcrkan.

{mv lágu við Suðreyjar í góðu lægi nokknrar nœtr; þá réð

firir Suðrcj'jum Olafr konúngr. þar kom til þeirra sýslumaðr

konúngs ok heimti at þeim landaura, eplir því sem lög þeirra

Suðreyga vóru til, ok at þeir ætti at gjalda xx hundra[ða| vað-

mála, því at þar vóru XX íslendir menn á skipinu. þeir vildu

i) svalííi, fí, 2} bulfci, R. 3) svallirönn, li.

4) R; [öli firir, B. t) H; heggoíir, B. a) R; þylbi, |f.

t) Rj hrauí), B. §) fí ; beint, R.

1») R; SanJeyjar, /?. 10) R; hafsverk vita, li.
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eigi gjalda, þvi at þeir vissu, at þeir urðu at gjalda annat slíkl

í Noregi. Eplir þelta gengu þeir llafn ok biskupsefni á land

mjög margir, ok íil kirkju, því at biskupsefni vildi bafa tíðir;

þar var kominn konúngr, ok bauð biskupsefni lil borðs. En

er biskupsefni vildi brot fara, þá sagöi kounngr, at biskupsefni

skyldi gera honum rétt, ella kvazt bann mundu halda þá, en

biskupstífni tók því þverliga. Rafn sagöt sh'gs von, ok bauö at

gera konúngi sæmdir; en hann kvazt þat skyldu hafa, er bann

átti. En er stýrimenn urðu varir viö þetta, at þeir biskupsefni

ok Rafn vóru haldnir, þá bað Bótólfr, at menn skyldu taka

vopn sín, kvaxt eigi svá skyldu skiija viö svá vaska dreingi, at

hann vissi eigi hvat hði um þá. En er þeir vóru búnir, hljópu

þeir í bálinn ok reyru at landi, gengu þeir upp með fylktu liði;

en Suðreygar sátu undir einum hóli ok þeir biskupsefni. Fóru

þá menn í milli þeirra, ok varö þat at sætt áör en lauk, at

þeir biskupsefui guldu vj hundrut vaðmáhi. Eptir þetta fóru

þeir biskupsefni lil skips síns, ok sigldu góðan byr ok urðu vel

reiðfara; koma viö Noreg skipi sinu suör frá þrúndheimi, þar

sem á Eiði heilir. þar frettu þeir andlát Sverris konúngs, þar

íágu þeir um nóttina. f>aðan sigidu þeir norðr tii fráudheims;

héldu þeir skipinu í Niðarós. J)á kvaö Grímr vísu:

Ilér náðum val v/ðis, (sjá bis. -^85.)

\ Noregi vóru þeir um vetrinn, ok vóru margar stefnur at áttar,

ok talðist biskupsefni mjög undan, ok lézt lítt lil fallinn þessa

embættis ;
eru þar margar frásagnir áör en Guömundr var vígör.

En meö umráðum Rafns ok annaragóöra manna, þá var hann

vígðr til biskup[s| af erkibiskupi á messodegi heilagrar meyjar

Evfemi[eJ
;
þá var Ilákon Sverrisson konúngr yfir Noregi. Svá

segir Guðmundr skáld:

Rymgæðis varö ráða

randar [bóts at' rijóta

vitr áðr vígshi gæti

vegsmaör náð saðri:

kjölrennir fór kanna

kynfn'ör [at þat^ síöan,

trú þá er lókst með lýðum

Irygð, lláleygja bygðir.

i) [ þann. H; hóí ok, B. i) f jjann. /í; af tíví, B.
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Rafn fór i\m voritnorðr á Hálogaland. Um snmarit eptir fóru

þeir Guðmundr biskup ok Rafn út til íslands ok kvómu skipi

í Mjófaijurð í Auslljöröum; þá fór biskup til llóla til biskups-

vStóls síns, en Rafn fór vestr í Fjuröu beim til bús síns a Eyri

:

ok áðr þeir biskup skihlust, gaf biskup Rafní slóðbross góö

ok sólarstein ok kyrtilsbúnað , ok þeir skiptu kyrtlum brúnuö-

um til minja, eplir því sem Rafn beiddi. þessa gripi átti Rafn

.

meöan bann lil'ði. En er Rafn var drepinn ú Eyri, þá tóku

þeir sólarstein|inn) ok kyrlilinn með búníngi , ok sýndist þeim

steinninn begetlill, en kyrtillinn vondr sloftötur, ok köstoöu.

Eptir þenna atburð virðu menn svá, at j>orvaldr mátti því eigi

þessa gripa njóta, at Guðmundr biskup baföi átt.

5. >Nú er sagt frá upprnna viröuligs berra Guömundar

biskups Arasonar framan til þess er liann var biskup, ok mun
svá at byggjast þeim er þessa sögu lesa eða beyra, at fár munu

prestasögur þvílíkar á bókum riluar, ef með réttum bug er

virt, bversu háleitr guðs kraptr heíir bann styrktau til síns bisk-

upsdóms, bversu sem síþan befir skipazt atferð bans eða bættir

i biskupssýslunni, því at þathenr í mörgum óöldum verit. Nú
megu aUir menn firir því efanarhuisir at vera um þessa sögu,

þvíat bana bafa saman setta góðir menn ok öfundarhmsir, bæði

vinum biskups ok óvinum ; máttu þeir ok vita gjolla þessa at-

bvu'ði, ev nú cvu sagöiv, ev þeiv iiv.ddusl upp jnmfram Guð-

mnndi biskupi, ok vóru við þossi tíðindi, er nú vóru sugö.

. 6. ^IIku lu'fju ver upp sögu berra Guðmundar biskups

Arasonar, til gamans þeim mönnum, er bana vilja beyra með

góðfúsu brjósti, þ\íat þat er uhum góð skemtan, þeim er gott vilja

beyra, en binum gerir ekki góð skemtan, er eigi vilja til iilýöa,

eða at byggja, ok allra sízl þeim, er lil báös virða þat sem

gott gaman er góðra manna. Nú biðjum ver guð ok alla beil-

aga menn, at þessi frásögn verði öngum at ábyr[g]ö þeim er

lesa eöa rita, eða bér leggja nokkut gózs til í orðum eöa öör-

nm góðum blutum, því at hon þarf mjög góðra manna tillögu,

því atbon befir leingi í salti legit, ok eru nú allir dauðir, þeir

er bana ætluðu langa at gera, ok gyost vissu ok bezt mundu
viija, ef þeim befði lífit til enzt. Rar ok svá til um þat, er

j) Ijessi kap. cr epilogus ehr eptirináU prestssugunnar.

2) l)essi kap. er nokkurskonar jn-ologus biskupssögunnar.

I. B. 37
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menn höí'öa íjöida bréfa ritað ok í einn stað komit, í Laiifás-

kirkju, ok brunnn þau þar inni öll í kirk[j]uhruna e[ilnum, ok

munu þau aldri síþan ritin verða^

þat skal nú rila, hvorsu mikill spámaðr herra Guðmundr bisk-

up hefir verit í framsýni sinni, þó at þat hafi á ymsum tímum verit;

lek ek þar fyst lil, er segir í prestssögunni, á Víðimýri enn fysta

aptan, er hunn var til biskups kosinn um daginn áðr, en Kolbeinn

breiddi dúkínn á boröit ok mæití svá: ,,eigi er dúkrinn svá viröu-

ligr, sem vera skyldi, hann er slitinn"; en biskupsefni svarar: ,.ongu

skitir um dúkinn, en þar eptir mun fara biskupdómr minn, svá

mun hann slitinii, sem dúkrinn er". Kolbeinn þagnaöi ok brá

lit við. IXú er sjá en fysta spásaga hans, ok er þetla mikit

framsýni, at því sem eptir kom í biskupdómi hans,

Nú skal segja aðra spásögu Guðmundar biskups. I>órðr hét

maðr, hann var faöir líöövars, fööur þorgils skarða; hann var

mikill vin Guðmundar biskups. þórðr baö þess eitt sinn, cr þeir

fundust, ok mælti svá: ..þat vilda ek, biskup, at þú segöir mér,

hversu gamall maðr ek mun verða". Biskup svarar: ,,eigi má

ek segja þér þetta, því at ek veit þat eigi". Ilann svarar:

,,veiztu þetla, sem mart annat þat er þú vill, ok þarflu eigi

undan at fara um þetta'. Biskup mælU: .,ráða mun ek þér

ráð efþú viH". — ,Jlvcrt er þaf'? sugöi l>órör. liiskup mælti:

..þá er þú fréttir anlát mitt, þá láttu som þú munir eigi leingi

lifa þaðan fra\ Nú skilja þeir at þessu, ok líör löng stund,

lil þess er l>órðr tekr sólt í elli sinni, ok er hann haföi legit í sóll-

inni nokkura stund, þá frélti hann anlát Guðmundar biskups;

hugsar nú um tal þeirra Guðmundar biskups ok ráö hans,

sendir nú orö vinum sínum ok írændum, ok býst við framför

sinni, ok andaðist or þeirri sótt. ]\ú fylldist svá þessi spásaga

Guðmundar bisknps, sem margar aörar.

Enn er at segja þriöju spásögu Guömundar biskups, þá er

gjöröist öndveröliga í hans biskupsdómi, en þat var með þeim

hætli, at kona sú var meö biskupi, er Ilallbera hét, ok var kölluð

hetta; hon var dóttir þórólfs hatta, af því var hon hetta köllut.

llon mælti við biskup: ,,segðu mér, herra minn, þat er mér er

allmikil forvitni á". — ^Jlvat er nú"? sagðihann. — ,,Hve nær

mun helgi þín upp koma"? segir hon. Ilannsvarar: .itegiþú,

i) sbr. ísl. Ann. áriíí 1258.
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fífla þín, ok spyr mig ekki þess
,

þvíat ekki mun lielgi mín

upp koma". — ,,Kigi niá þat vera", segir hon, ^^svá mörg guð-

Jig verk sem þú vinnr í þessu lífi, ok Irúi ek því, at guö láti

eigi helgi þína minni eða ríki en nú er hér, ok segðu mér

þelta, er ek spyr þig, því at alit þetta ok annat veizl[ú], ef

þú viil". Guðmundr Ijiskup svarar: ,,þat fœr engi gjört at

þekta þig af því, sem þú tekr upp, svá ertu fyigin þínn

máli; en nú til þess al þú þagnir, þá mun ek segja þér mitt

hugboö ok framsýni, ef svá verör, sem ek get:.at þá er liöit

er frá anláti mínu hálfr fjóröi tögr vetra, þá munu bein mín

or jöröu tekin méð þeim atburðum, sem guö viU al veröi"'.

IXú mega allir menn skilja af slikum alburöum ok frásögnum

sem nú eru sagðar, bversu mjög enir fyrri menn bafa trúat á

orö Guðmundar biskups, jamvel enir vitrustu, sem óvitrare,

jamt vinir sem óvinir, sem sagt mun verða, áörþessi sögu lýkr.

IJér munu vér nú standa láta at segja frá spásögum Guömundar

biskups; œtlu vér ok, at þessar spásögur lums sé í leingsta lagi,

þær er baun hafði firirsagt af gipt heilags anda, sem vSalomon

konúngr sagöi: ,^öll spelk]t er af guöi ok ávallt með honum,

ok er æ ok æ'\ IMunu vér ok svá viröa, vinir ok frændr Guö-

mundar biskups, ok sannliga trúa, at sá guð, er alla góða liluti

veitír ok gefr sínum viuum, hafi hann eflðan ok styrkta|nj í

gegn sínum óvinuni, er bonum vildu firirkoma í öllu illu, því

er þeim kom í liug ok þeir máttu, í oröum ok verkum. Nú
skal béöan af segja þau tíðindi, er béöan af uröu í viöskiplum

þeirra Koibeins Turnasonar ok Guömundar biskups Arasonar

ok annarra böfðíngja, hversu baröliga þeir léku viö bann á

marga vega, sem nú niun sagt verða í eptirfarandi Irásögnum.

7. ^Firir Maríu messu um Itveldit var bríngt á staönum

öllurn klukkum lil aptansa^ngs, ok er svá frá sagt, at þeir Kol-

beinn hey[r|ðu eigi klukknabljóöit þar er þeir vóru í gerðinu, ok

er þat lillu nieirr en ördrag frá staönum. I>á mælti Kolbeinn:

^^reiör er Guömundr mágr minn nú, er hann iætr eigi hríngja

i) sjá kap. 37. (uni 1273), Jiú vav þat^ i raun réttri'íiní) 1314 atl hci-

hp^r dóinr ÖiÆuuindar biskups var úr jör^utckinu, olc niætti vcra, aí) hór

letti alb standa: ^^hálfr átti tugr".

, 2) sjá bls. 494 athgr. 3.

37'

*
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at staðnmn slíka hátíð seni nú er í dag". Kolbeinn kvað

visur þessar um daginn áör en liann féll:

Heyrðn liimna smlðr ryttu röðla gramr

hvers er skáldit hiðr: ríklyndr ok l'ram[r]

komi mjúk til rnín ha;^lds hverri sorg

miskunn þín, or hjartahorg.

: því heit ek ú þig

þú heQr skapaðan mig, GæLtn mildíngr mín,

ek er þræll[inn] þinn, mest þurfum þfn,

þú ert drottinn minn. haiz hverja stund

á hölda grund

:

Guð heit ek á þig sentu meygjar ma^gr!

at þú græðir mig, málsefnin fögr,

minnstu mildíngr mín, öll er hjálp af þér,

mest þurfum þín: í hjarta mér.

Nú ríör hiskup af staðnum við iij c' manna; þar vóro

með honum iij ábótar og ij múnkar ok nær iiij'^ tigum presta,

ok mart leikmanna ok klerka sveit mikil; þar var ok mart

röskra manna, en suml vóru strákar ok stafkarlar ok göngu-

konur. Ok er þeir Kolbeinn sjú at biskup ríðr í brot, þá tók

til orða Brúsi prestr ok nijrlti við Kolbein: ,,þar ríðr nú biskup

í brot með virðíng ykkra beggja". Kolboinn bað þú menn taka

hesta þeirra, ok kvazt eigi þola, at biskup riði brot með skóg-

armenn hans. Kolbeinn riðr nú firir þú Ögmund með CCCC

manna ok fylkir liði sínu. Biskup víkr þú af veginum, ok viU

riða fram anna|rs]staðar, en Kolbcinn snýr þar í móti: ok er

ílokkarnir ma'tlust, þá lýstr í bardaga. Guðmundr hiskup sat

á hesti, ok með honum úbótar ok múnkar ok nokknriv prestar.

Biskup kallaði þá, at eigi skyldi berjast, eu eingi maðrlétsem

þat heyrði, er hann talaði. Bessi Vermundarson frá Móbergi

gekk fast fram, ok spurði hvar Ögmundr sneis væri. Nad|djr
E

bét fylgðarmaðr Ogmnndar, hann svarar Bessa: ^Jjat er líkara,

lyió-Bessi, at þú hittir oddinn á hjalla sneisinni, úör sjú dagr

líði af, ok ósýnna, at þú sneisir mör þinn optarr þú er it skilit."

Naddr hljóp í mót liessa ok barðist alldja[rlriiga, en þó fóru

svá þeirra viöskipti, at Bessi vo Nadd. Ögmundr kom at í

því erNaddrféll, ok tók til oröa: ,,fast gengr þú fram, Bessi."

i) iij, CCC, H. 2^ XL, B.
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,,þat skaltu fiuna/' sagöi Bessi, ,^al ek skal ganga nær þer".

OgmiiuíJr svarar: ,,þat skal eigi íeingi, at þú hrósir því". SíJ)an

bljóp hann at Bessa í því er hann vo Naðr; brynjan Bessa

var rúm, ok hljóp hon íVam untlir hendr honum, er hann laui.

Ogmundr hjó til Bessa með sverði* á hrygginn firir neðan

brynjuna, ok þar í sundr í tvau; dó- Bessi þar, ok fann svá

sneis, er hann leítaði um 'daginn þá er þeir Naddr tölnðust við

nm daginn. Ögmundr kvað þá vísu þossa um lall Bessa ok

I)ardaganu í Víöinesi

:

Bessi hne þar cr breiðar

bitu eggjar lið seggja

vægðar trauðr at víðri

Vermundarson grundu

:

létu lagðir spjótum

líf þar er brnstu hlífar,

góð Yörðu fjör fyrðar

fúsir, í>órðr ok Brúsi.

Biskups menn börðust djarfiiga, Konáll Sokkason, Sveinn Jóns-

son, Vigfús keunimaðr og margir aðrir. Kolbeinn Tumason

fékk steinshögg í bardagannm í ennit, ok féli hann við; þat

var banasár hans, en þó hafði hann vit sitt ok beiddist prests

fuudar, ok þat vildi biskup gjarna. Lagöi Kolbeinn þá allt sitt

mál á biskups vald ok kirkjunuar réttindi; tók hann síþan

þjónustu, ok andaðist eptir þat. Ekki varð víst, hverr steini

þeim hafði kastað, er Kolbeini varð at bana, ok eingi maðr

veit þat enn i dag, en þat er frásögn þeirra manna, er þar

vóru, at or iopti ofan sá þann stein fljúga.

8. -^Nú er frá því at segja, er þó var fyr en þat er nú

var frá sagt: Kona Kolbeins var Gyríðr dóttir þorvarðar J>or-

geirssonar; vóru þau bræðra börn : Guðmundr biskup Arason ok

Gyríðr, at fræ[n]dsemi. |>ar var ávallt in mesta blíöa með þeim

biskupi ok henni, hversu sem með þeini Kolbeiui var ok bisk-

upi, ok allt bætti lion uni með þeim þat er hon mátti. Gyríðr

spurði biskup einu sinni, er þau töluðu marga hluti með sér:

,jivat aitlar þú, fræ[n]ði, hvárt Maria drotníng launi Kolbeini

Uokkuö í þessum heimi þat er hann kveðr um jartegnir hennar

ok dýrðir". Biskup svarar: víst mun hon lauua honum þá er

i) ,svert)ina;t, B, 2) dWy B, s) sjá bls. 495 athgr. I.
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hann þarfmest". ^^Nærmunþat, er hann þarf mest", segir hon.

— Bisluip mælli: ^Jivinær ætlar þú at hann þuríi niest?" —
Hon svarar: ,,þat vilda ek at Maria veitti honum fyst hér í

hcimi, at hann gerði aldri í móti þér". Guömundr bisiíup

mælti: ^jétt nuui honum þat falla, er hann gerir í móli nicr,

ef ek skal ráða". Gyríðr svarar: ,,vel mun þér fara, frændi,

en þat allt bezt, er mestu varðar, en allhrædd er ek um þó,

at honum verði eigi at öngu þat er hann gerir í móli þér";

ok nú fær á hana, ok grætr hon af lali þeirra ok liugboði því,

er hon hafði í brjósti, en biskup huggaði hana, sem alla aðra,

þá cr hann sá hryggja, því at liann mátti ekki aumt sjá, ok

mælti hann svá til hennar : ^^gráttu eigi, frænkona, guð mun sjá

til mcð oss, ok verði sem hann vill, þat mun bezt gegna öll-

um oss". ]\ú kom sjá spásnga Guðmundar biskups fram þá

er Kolbeinn var at bana kominn , ok hann bað biskup misk-

vmnar, en guð lijálpar; þá mælti biskup: ,^nú mun Maria launa

þér kvæði þm, ok helgir menn guðs, er þú hefir ort um, enda

þarf þú nú mcst; skal ek nú ok miskunna þér þat er ek má"^

i) Af Maríiikvæ^uni Kolbeiiis cr nú ekkert til, en í Jóns sögu gu^spjalla-

manns (AM. 649. 4.) eru tilfærí) 5 erindi, úr ^.Jónsvísuni" Kolbcins. Jjctta

kvieí)i var 47 erindi, en var ekki sett stcfjum. Jietta var í Önclveribu kvœtiinu :

AngrfcUir vartu íillum

cinn postulum hrcinni

hcilags Krists i hæstu

happskeytr föruncyti:

uiini engum maniii

jafnheitt frifear veif[t]ir

J)ýí)r sem J)ér ok mó(5ur,

þat er minniligt, sinni.

Mií)r gckk þú einn cn a^rir

öí)língs frá píníngu

svikbannandi ! snnnu

snjallr posíular allir:

þvi at drcngr í styr ströngum

stótt þú hjá kvtíl dróttins

blíiE) ok bragníngs móbir

byrstrandar grátandi.

Sjálfr kalla^i sæUar

sólknarra' J)ik harri

1) sdlknarrij &kb. 2) ðœr=Sýr?

son Márie særar^

sund-hyrs i kvöl bundinn:

rá^ fal ræsir lýía

risnu kcndr á hendi

diks á^r dautíann tœki

dagrennir! þér hennar.

Kænn lczt þú hag hrcinnar

höí"í)íngi drotníngar

hafs met)an hyrjiull Xit^A

hngat blí'bliga sií)an

;

Jjcr var hon scm hárar

hildíiigr skipa vildi,

ykkr iofar, cla þekju,

öll J)jób, i stao nió^ur.

Nrer enda kvœi^isins stóí) þetta crindi:

' Frami gengr hátt sá er hinnií'-

lierteitir J)úr veitir

snardcilandi ! sólar

Hunds á margar lundir;
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9.'

. . . ge[rlsema, þetla allt firirlet hann , sva at hann veitti

þat hverjum er hann baö, ok svá þeim er hann báöii eigi, ol;

hann sá mjög þnrfandi, þá hugöi haun þeim sjált'r þat ér þeir

þurftu. Nú mega nienn sjá ok skilja af þessum frásögnum,

hversn mjög alþýöa manna mundi at honum sækja, eða spara

hann h'tt þessa, er hann sparöi sig eigi sjálfr tií. En þó var

þetta ósækihg sök, þótt hann geröi skyldu sína hrir guös sakir

við kristila menn, því at guð sjálfr mæUr svá: ^^elskaþu náúng

þinn íirir guðs sakir'\ ok segir svá: ^,eig[ skaltu manninii firir-

h'ta þótt syndugr se, iiehh* syndirnar, ok skilja þær i'rá honum,

ef má". Nú gerði Guðmundr at hcldr sína skyldn í þessum

hlutum, er nú vóru sagöir, þar sem iumn var biskup skipaör

til réttra hluta af guði ok mönnum, þvíat þessa er hverr

krlstin[nj maðr skyldr, at elska náúng sinu sem sjálfan sig; því

hirði Guömundr biskup um ekki, ncma þat at hjáipa mönnum,

at hann vissi, sem aUir vita rétttrúandi raenn, at guö sjáU'r

hagði alla stund á at hjálpa mönnum, ok gerði Gnðmundr biskup

því þetta eptirdæmi guös sonar, at hann sá, at þetta var æðra

en hvert annarra, því at ull önuur drottinlig teign lúta þessu

yfirstórmcrki almáttigs guðs, ok leysa menn or helvíti; ok

firir þessar sakargiptir stefndi erkibiskup Guðmundi biskupi á

sinn fnnd.

þenna tíma kom út bréf l>óris erkibisknps, ok vóru þá

utanstefníngar, ok tekit þúngliga á óvinum Gnðmundar biskups.

Kyrðust þeir Arnórr nokkut við þat. þetta bréf mæUr svá:

..þórir erkibiskup sendir hörmúugar orð ok heilræða Arnóri

Tuniasyni ok Sigurði Ormssyni, Jjorvaldi Gizurarsyni, Jóni Sig-

nmndarsyni, llalli Ivleppjárussyni, Snorra Sturlusyni. SannUgt

þikkir oss at byrja várt eyrendi af hörmúng ok heilræöum, því

at svá sem vér eigum at fagna yðrum fagnaði, svá eigu vér

at ófagna ok yörum ófagnaði, þvíat sýsla vor ok Pétr postuli

hár er á livern veg iiieiri aWagarbs iiieh ort)uni

hyrbjóbr cu kyn ])jút)ar ytríx dýrt) geli skýr'ba.

Í 619 cni og tilfmriS 4 erlnclt úr hrunliendrí Jónsilrápu j.eptir Gainla kanúuk

austr í X>ykkvabæ^', og eiin 3 erintU úr drút.ikvæí)ri Jóiisdrápu eptir ^.Nikulás,

íyrsta ok íVcmsta J>vcrár múiiklííis ábóta'\

i) Hér á undan vantar bla'fc í B, sjá bls. 501 athgr. 1.



572 BISKUPA SÖGUK, Gii&innnclar snga.

skyldíu' oss : fiandcre cxm gaudentibns et flere cum flentibus ; fagna

þeirralagnaði, er fagnað gera guði, cn gráta hina, er grim[ni]ast

viö'; en eptir guðs oröum grim[m]ast sá viö hann, er viö hans

eyrendreka gnm[m]ist, þat er við biskupa ok presta. llannPetr

postuli segir svá í sínum pis[t]H' : ^Qui vos audit^ mc audil^ et quí

vos sjiernit^ me spcrnit; hverr er yðr lieyrir, niig heyrir hann;

hverr er yðr hafnar, mér hafnar hann\ sömu orð

konia til vor, því at þeir vóro vorir feðr, en vér þeirra synir,

sem spámaðrinn segir: J'^atribus tuis natí sunt tíhi fiíii ; þá

kenníng kennu vér, at þeir létu oss meö söniu áminníng læröa,

ef vér ílytjum vel með sönnum rökum
;
gjöWum ok, ef vér

flyljum illa, þá er vorr hagr hætUigr, ef vér þegjum ok hefnum

eigi glæpa, þvíat cf þat geru ver, þá er týnd sál þess ens

synduga, en guð heimtir hana af oss, ok erólíkrkoslr, at falla

i nokkura grimd viö menn, hversu máttugir sem þeir er[u] eða

haröir, heldr en grim[m]ast við guö; en héöan spyrst hörmuligr

grimleikr ok fálíðr guði ok öllum guös lögum , er Guömundi

biskup[i] er veittr, efsá vöxtr er á, sem menn segja, at ólærðir

menn hafi hann firirdæmdan, þar sem eingi maðr á á honum

dóm, nema páfinn, ok vér af hans hendi, ok er hann nú scltr

af sínu biskupn'ki, hailt mörgum sálum lil ábyrgöar, memi

af honum teknir, ok nokkurir prestar af þeirra tölu; en þenna

vanda má eingi ieysa, ncma páfinn sjálfr. Nú er þar komit,

at þessi mein verða aldri með orðsendíngum slökl ; vær höfum

þess íreistað, en yfirhætr hafa frestazt, ok veldr því Ya[n]si

trúar, ok knpp þeirra, er í illu þráiyndast. En þá er vér leitum

við at ransaka, iivaöan þessar sakir rísa, eöa hverir meö kappi

leita við um atnæraþessi mein heldr en slökva, þá vísa sumir

sökum í einn staö, en sumir í annan, ok sjám vér ekki annat

heilt ráö í þessu máh, en hiskup sæki á vorn fund ok þeir

menn meö honum , er hér eru á nefndir. J^at bjóðum vér ok

yðr, í hlýðni, guöi til þakka, heilagri kristni til frelsis, syndum

yðrum tii lausnar, ok öUum landslýð tii þurftar: at þér sækit

at surnri á vorn fund; en nú skulu vér alla stund á leggja, at

ósœtt falli, en sætt eflist, sálur hjáipist, ok langær friör standi

í þessu landi; en oss uggir, at til langra meina standi, eplir

því sem oss kennir hugboð, cf þetta ráð er firirlitið. En þér,

Arnórr, [ok] þeim öðrum, er þú helir yfir guðs eigu ok biskups-
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stól setta, \)'d bjóðum ver þeim faslliga í hlýðni af guðs luilfu,

at þíír fáil lionum af staðarins eign svá rnikit, al hann megi

síumliga ulan lara, ok hvárki kenni hann hneisu í ulanferð ne

aplrhvurQ, en cf þér afrajkisll] þetta vort eyreyndi, þá viliö þat

víst, at yðvarr vandi niun aukast marlgjfalligiiga."

Guðmundr biskup ior um haustiö til Ilóla, ok sat þar í

friði at kalla um vctrinn, ok eigast þeir Arnórr ekki við þann

vetr. J>á gengu margir mcnn til sætta við biskup. |>ann vctr

er biskup var í Steingrímsíirði lyrri, andaðist Páll biskup, þriöja

A'fíí. Desembris, en kosinn var til biskups Teitr Bersason, systur-

son l^orvalds* Gizurarsonar, ok fór I>orvaIdr utan með homnn.

Teitr andaðist í Noregi, ok varö eigi biskup. Tm snmarit eptir

bjoggust þeir til utanferöar , Guðmundr [biskup] ok Arnórr

Tumason ; iá bisknp til hafs vj vikur, ok sigldi út ij sinnum

ok varð aptrreka, ok \ar borenn sjúkr af skipi, en ij menn fórn

utan af þeim flmm, er erkibisliup hai'ði utan stefut með biskupi.

Arnórr fór utan um sumarit einn af þeim vj, er með honum

vóru nefndir, en Guömundr biskup fór utan vetri síþar, ok

var enn fysta vetr í Vík með Nikulási biskupjij. I\ú íinnast þeir

erkibiskup ok Guðmundr biskup, ok var erkibisknp lieldr stirðr

í fystu, en Gnðmundi biskupi ekki ógjarnt, at láta lítt til viö

aðra menn. Nú var af því heldr seinligt um samníng með

biskupum, er hvártveggi var stirðr við annan, en meðalgöngu-

menn vóru misjaínir. Allir góðir menn lögöu góö orö til, at

þeir skildi vel, en þó vóru þeir þar sumir, er ekki bættu um
mcð erkibiskupi; stóð nú þann veg nm stund, ok höfðu klerkar

erkibiskups beldr í áleitni við Gnðmund biskup, ok þeir spurðu

hvárt þat veri satt er sagt var, at hann léti eta slátr tvímadt

föstudaga á íslandi, ilann kvað cigi þat satl. I^eir spuröu:

^Juitr þú cigi eta slátr ef jóladag ber á föstudag?" — ,iVíst

leyíi ek þat,'' sagði Guðmundr biskup. — ,,Hvat gerir þá þá af

föstudeginum ?" sögöu þcir. Guðnnuulr biskup svarar : ^,hvat

geri þér þá af myrkrinu, er Ijósit kemr í Imsil?" — þcir svara

þá öugu. Guömundr biskup mælti: ^^drottinsdagr er burðar-

dagr hans, en eigi fösludagr^, ok Bvá llýr fastan íirir hátiðinni,

scm myrkr lirir Ijósinu, svá at ckki verðr af'. Nú þagna þeir

við slík ansvör.

i) porvaríiz, /?,
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10. f>at er sagt, at uni vetrinn, er kom at I>orláksniessii,

at Guðmundr biskup spurði J>óre erkibiskup, hvárt hann ioí'aðij

at hann heldi þorh'iksmessu sem vandi lians var til á íslandi.

Erkibiskup svarar: ^^þat loí'a ek víst eigi, at þú brjólir lög ú

oss heríNoregi, hversu sem þú gerir út ú íslandi''. Snemma
um morgininn þorlúksmessu sendir erkibiskup ij kU^rka sma,

at forvitnast hvat Guömundr biskup hefst at. En er klerkar

koma aptr, spurði erkibiskup, iiversu Guömundr hiskup lieidi

boðskap hans. ^^f>at skaltu virða sem þú vilt , lierra
,

eigi

skortir þar tíðagjörð mikla ok hátíðh'ga/' — ^JIver er tíðagerð

þar?" segir erl^ibiskup. I>eir sögðn: ,^þar er tíðagerð at öllu

sem allraheilagra messu". — ,^Já, jú! vel segir iiann
,

.^mú

svú vera, ekki mú at þessu íinna annat, en vel er til snúit;

þat get ek Guðmund biskup aítla, at hinn heilagi forlúkr biskup

skuH liafa sinn iiUit af tíðagerð þessí, ok fáir mundu þetta

rúð sjá, eöa hafa svú komit, sem nú er, ok ekki er þat uudar-

ligt, þólt Guðmundr biskup verði eigi barn í viðskiptum þeirra

höföíngjanna ú Islandi út, þann veg viröist mer athöfn hans

ok hællir, því heldr, er ek veit gjör, en vant er mann at lofa

meðan liíir, en fúrra maki aítla ek at Guðmundr biskup se,

þeirra sem nú eru firir ofan mold, í atferli ok höfðíngsskap

tímu[m], bæði firir guði ok mönnum, þat sem til hans heyrir."

Heðan í'rú þessum atburð var erkil)iskup betr til Guðmimdar bisk-

ups en fyst, er hann kom til INoregs, ok var þat ai líkindum um
þvilíkan mann sem erkibiskup var, at hann mundi vilja ransaka

múl Guðmundar biskups úðr hann veitti orskurð uni slík stór-

mæli, sem þaðan vöru llutt af Islandi. En er liann vissi sann-

leik um múl Guðmundar biskups^ því ut honum þótti þat satt

vcra, at hann hefði jamnan betr cn aðrir, ef rett veri virt íh*ir

honuni. Nú var um þat, þótl höfðíngjar ú íslandi gcrði ödæmi

við biökup sinn, önnur at öörum, þau er óheyrilig vöru í

kristnum dómi, þúþötti erkibiskup[i] þat þeirra iilmennska, sem

gerðu, en Guðmundr biskup var maðr at belri, sem hann þokh

fleiri mótgerðir þeirra, ok heldi Itann þó guðs. retti.

11. J>órir erkibiskup sþurði Guðmund biskup, hví sætti,

er hann vígðí kennimemi íleirum vigslum senn en einni senn,

sem lög segja ok háttr er ú. Guðmundr biskup svarar svá

hór cr scm citthva'í) vanti.
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máli liaiis: ,J)at lieíi ek fundit í lielgum ritníngum, at nauðsyn

sé lögum rílvri um marga hluli; nú þótti mér ok svá nauðsyn

á, at eigi veri prestalaust í INoröIendmgaíjúröúngi eða víðara á

landinu; sumir prestar raínir eru drepnir, en sumir annan veg

illa svíviröir; þá eru þeir sumir prestar, er berjast í móti mér

ok gera marga óhiýðui; sýngja messor í banni mínu, ok sam-

n[e]yta banscttum mönnum, ok veita þeim aila þjónustu, þó at

ek banna; nú þori ek eigi firir guði, at lála þá menn þjóna

mér jamrram þess|ij óblvðui viö guð ok menn, sem nú beii

ek þér sagt, ok læt ek þó mart niðri liggja í vorum viðskiptum,

þat er mikils veri vert, ok þeim samir illa, er gjöra; nú læt

ek ok af slíkum nauðsynjum vígslurnar skjótara íram fara, en

ella mundi, ok haítti ek á guös miskun um slíka biuti, ok

treyst ek því ok trúi, at allir hlutir verða senn í hans nafni

ok fulltíngi, svá sem segir í uppreistarsögu, at [guð gjörði'

alla hluti í senn, ok svá varð sem bann viidi allt senn, þótt

hann geröi grein allra hluta síþar. INú hefi ek þessa grein

firir mér, minn berra, við vini mína, þér satt at segja, ok þat

enn með, at ek hygg, at óvinir mínir eigi enga sök á mér um
þetta, ok þeir eigi ekki at ónýta vígsiur mínar cða boðskap,

eða dæma mig eða klerka, sem ólærða illvirkja." — Erkibiskup

svarar: ^Jivat segir þú um vatnvígslur þínar? því at þar er enn

mikit orð á um þair". Guðmui»dr biskup svarar: ^^ekki vígi

ek vötnin greiðliga, því at sjálfr drottinu beíir þau belgat í

upphafi bérvistar siunar, at þau mega ekki helgari verða , eu

þá er hann helgaði þau fyst í uppbafi jartegna sinna, þá er

hann geröi vín or vaLni , ok gerði þá fystu jartegn, at því er

helgar bækr segja, ok ek trúi at svá var; en þar næst geröi

hanu þá jartegn á vatninu, er öllum gerir eib'fan fagnat, þeim er

lil gæta, er hann lét Jobanncm baplista skíra sig í Jórdan, allri

kristni til lijálpar ok miskunuar, ok þá varð svá háleitr fagnaör

á vatninu, er vor bcrra Jesus Kristr sté niðr í ána Jórdan;

þá kom enn belgi andi yfir hann í dúfu líki, ok krismaöi ána,

ok flaug síþan til hemius; þá varð áin svá ágætr hcilagr dómr,

at öll vötnin uröu bellug bér í beimi af gift beilags anda ok í

nafni bc.ilagrar þrcnníngar , ok svá margfalliga breinsuö af

úhreinindum ölium, at eigi má bugr hyggja né túnga tína þá
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miskunn , er guð hefir í vatninu setta tíl hjálpar uiönnum her

í heimi, eí" trúa viija guðs misluinn ; en ótrúuni manni, ok þeini

er svívirða vil! guðs stórmerki, verðr allt at syndum ok áí'alls-

dónii, svú sem segir heilög ritníng, at ulit er h[rjeinum ok

trúí'östum hreint, en óhreinum ok trúlausum er[u] allir hiutir

óhreinir, svá sem segir hinn hcilagi Amhrosius hiskup
,
þá er

Justina* drottníng sendi menn sína til hans, at vita undr þau,

er þar vóru orðin, með hverjum hætti hann hygði at þau

veri. J>at var meö þeim hætti, er hon sat undir horði ok

hirð hennar, at matr allr varö at drekum ok höggormum ok

pöd[djum, en drykkr at hlóði. ^Segit svá Arius mönnum', sagði

Amhrosius hiskup
,

,at öllum þeim mönnum , er eigi hafa

fylliliga trú ok almenniliga, verðr öU fezla óhrein, svá sem

þeir eti dreka, orma, eða pöd[djur, eptir því sem segir Páll

postuli : ^Allir hlutir eru hreinum hreinir , en saurgum ok Irú-

lausum eru allir hlutir saurgir'. (Nú er sU'kt sýnt í undrum",

segir Guðmuudr biskup. ,^I\ú trúi ek slíkum dæmisögum

ok niörgum öÖrum þvíh'kum, at allt veröi sem guð viU, þat er

í hans nafni er gjört ok þeim gengr gott til er gerer. Nú

má vera þó, minn herra, at ek trúa of mjög á sh'ka hhiti, sem

nú segi ek frá, ok vænti ek, at þú bætir um meö mer, þar

sem þér þikkir ábóta vant uni mína hagi, sem ek má hræd[d]r

um vera, at bœði sé mart ok stórt; er þat ok mín trúa, at

áin Jórdan sé jamheilög þar sem drottinn vorr var skírðr í

henne, sem anna[rjstaðar í miili uppsprettu hennar ok til þess

er hon fellr í sjóinn; en þat veit guð einn þaðan af, hversu

víða hon helgar sjóinn um heiminn, ok þar má ek ekki i\m

ætla, enda veit ek cigi deili, at mig varði at vita þat, eða svá

marga aðra leynda iiluti guðs, þá er haníi vill eigi at menn

vite; eu um þau vötnin, er vér sýngjum yíir guðs orð, þau er

hann sjálfr hefir hugat ok firir sagt, til hjálpar ok upprisu heil-

agri kristni hér í heimi, þá helgast þau af guði sjálfum en

eigi af mér, ef rétt er skiliö; en þó trúum vér, at öll guðs

orö haldist á vötnum ok öðrum hlutum, þótt syndugir menn

ilytti fram, efrétterfram farit, ok undir hans hræ/Au ok hlýðni

gert. Nú þó at óvinir mínir kalli vígslur mínar öngu neytar,

þá veit ek þó, at guði þikkir eigi svá, ok mér þikkir mörgum
gagn at yfirsa^ngum mínum veröa, ok svá þikkir þeim, er trú

i) lciiir. Tustina, Jí,
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hafa lil at njóta eptir því sem guð viil at verði. f>eir segja

brunna þú, er uppspretlur eru, eigi iielgnri, þótt elt krisma

eðasýngja yfir guðs orö', en aðrir þeir er eklvi er yfir snngit,

en þeir kalla niér guðlnstan í at gera slíkl, ok gangi þar yfir

fénaðr ok ilikvikvendi síþan. Nú segi ek svá, at þeir tn'ia eigi

guös orðum, er slíkt tala meö alhuga ok illvilja, ek segi svá,

at Jórdan helgar vötn öll ok hreinsar allar uppsprettur ok stöðu-

vötn, ok jafnvel leirkeldur seni önnur vötn, því at hon er enn

háleitasti heilagr dómr, síþan droltinn var skírðr í henne, ok

helgar ok hreinsar hennar straumr ok nafn alla kristnina, því

at þar höf drotlinn valnskírn , ok af því kallar heilög rilníng

Jórdan heilaga kristni , en straum hennar heiðuar þjóöir, því

at drottinn helgar á hverju ári heiðnar þjóðir lil sín með Jór-

danar skím ok hennar vatni, því at hon ein er valn í öllum

heiminum þat et sama, er drotlinu sknpaði í upphafl heimsins

í paradiso; er enn í dag uppspretLa heunar þar, ok feUr þaðan

í fjórum kvíslum ok slraumi sínum, ok sprelta upp hér ok hvar

or jörðunni til lífs mönnum ok fénaði ok ölhun þeim kykvend-

um, er guð hefir ætlat al viö \atii skyldi hjargast ok han[s]

miskunn. Nú erþat bæöi, herraminn", segir Guðmmidr biskup,

^^at ek mú eigi, endavilek eigi banna iífsbrunna guðs firir þeim,

er hann vill at lifi við þá, heldr samir mér at sýngja guðs orð

yfir uppsprettum hans ok brunnum , til lífs anda þeim, er við

þat verða at lifa, því at menn þora eigí at drekka or brunnuni

þeim, er meun deyja í eðr óhreinindi, en vulu eru eingi önnur

at lifa við, sem víða kann veröa, ok lét guð þá ekki til saka,

íh'ir trú þeirra, en miskunn sína. Nú mú ek eigi í frásagnir

færa eða orðum inna, hversu margl*a|l]da miskunn guö hefir

oss veitUi- í helgan valnanna, þó at ek kunna eigi at greina

svú, sem luuiu lietu' oss efni lil gefit; en því trúi ek meir á

vatnið en hinar iij höfutskepnnr guös, jörð ok vindr ok eldrinn,

ok er hann þó líkastr guði af allri skepnunui, því at liaun er

ba;ði þreu[n]r ok einn, sem guð sjálfr; hanu er hiti, ok þurka

ok birti, ok mú ckki eidr, nema haun hafi þessa iij hluti, eigi

flciri eða færi ok önga aðra, sa^ sem guð má eigi vera nema

einn ok iij., faðir ok sonr ok heilagr audi. Nú cru þessar

iiij liöfutskepnur hafðar af guöi til allra líkamligra hluta, ok

slyrkja þessir hlutir allir þessa heims anda, cf til er gætt, ok

i) en á^r, b. v. B. 2) veitan, íi.
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svá anna[r]s heims; en ef eigi verðr til gætt um andar dauð-

anu, þá renn vatnið Jórdanar skjótast ok fyst tll biiit af þeim

iiij likUum, cr guö skapaði manninu af, sem fyr var sakt. Nú

þá er maðrinn er firirfarinn af syndum Iieimsins, þá renn Jór-

danar \aln
,

þat er í líkam mannsins er fest, til lija[r]tans,

ok sprettr upp í brjó[s]linu, ok kemr fra[m] or augsteinunnm

til iðranar ok hjálpar manninum ok iífs, ok er þetta vatn guð[s]

gefit hverjum manni , sá er hann er skírðr, ok vili ávailt liTga

manninn en alldri deyða, ok er þetta því an[d]ligt vatn ; er nokkur

von ávallt lífsins, er þat þornar eigi, en ailir hlutir aðrir í heim-

innm gera ýmist, at lífga manniun eða deyöa. Nú er líka[m]s

vatnið því Oroggura til hjálpar manuinum, cn allt annatískepn-

unni: þat skilst síþarst við nianniun af fjórum höfuðskepnum,

viiidrinn fyst með andanum, enþáeldrinn, er maðrinn er kaldr,

ok verðr þá hkuminn mold ein eptir, nemu dauða vatniö, þat

er þá setr or dauðu holdinn, ok skilst þá nauðigt við þat, svá

sem margir lifandi menn vita, at maðriun deyr af eöH sínu,

at valnið rennr or dauöum líkamanum ieingi síþan öndin er

viö skilin. Nú hefi ek"
,

segir Guömundr hiskup, ,,sagt þer

nokkurar greinir um vígslur mínar ok aH'erli ok yfirsamgva, til

þess at þú vitir sem gjost atferð mína ok hátlu, þvíat þat

þikkir mér myklu skipta, liversu þér viröist mín atferð ok ann-

ara góðra manna. Nú er ek sjálfr dicmdr undir guös misk-

unn, ok þinn dóm ok forsjá um minn hag
,

því at ek veit, at

þú crt minn yfirmaðr ok dómandi settr af guði ok mönnum,

enda hefi ek ávallt mitt mái á þinu dóm boðit nn'nuni óvinum,

þó at þeir hafi þat aldri viljaö heyra. Nú em ck hér kominn

á þína miskunn, ok ger þú nú af mínu máli þat er þér þikkir

bezt sama, bæöi firir guöi ok mönnuni, cn ek em skyldr ok

ráöinn til at halda þat er þú vill at sé, ok ck má þér hlýöni

gera í orði ok vcrla

12. Ekki er þess getiö at þórir erkibiskup svaraöi lýr grein-

nm Gnðmundar biskups, en liér var komit málinu, ok þásvarar

hann : ^^svá miklar ok fáheyrðar eru þínar greinir, bróðir, at

þess vœnti ck, at guö reiðist þér eigi firir þína trú ok meðferð

um vígslur þínar ok yfirsii'ngva manna ok fénaöar; en hvat

ællar þú um styrjöld þá ena miklu ok bardaga, er þú ert viö

staddr, svá op[t]liga sem er, hversu guði líki þat, þvíat þat

er fornt mál, at eingi taki svá í tjörnina, at eigi verði votr af,
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ok svá mart illmcnni, sem með þör er ok ferr alfrásögn manna,

ok þikkir mér, bróðir, slíkt mikill vandi ok hœtta góðum mönn-

um", segir erkibiskup ,^ok vil ek, at þú svarir her um nokkuruj

at ek megag skilja atferð þína enn um þetta mál
,

því at þat

mun mörgum vant verða, at hafa þessa atferð þína sváat guði

h'ki vel ok góðum mönnum, en ek tel ekki iUmenni". — Guð-

muuílr sagði enn: ^^satt hafi þer, herra, þat fregit, at ek em
opt í úfriðinum, ok þó þá at eins, er ek vilda gjarna í friðin-

um vera ok niikit til vinna; en þó vil ek eigi þat til vinna

iíkams friðarins iitla stnnd hér í heimi, at ek víta víst, at önd

mín sé í meira úfriði anua|rjs heims, eu veit ek þat, of ek

mœli eptir höföíngjum á Islandi hverja úhæfu , at þá heíi

ek frið af litla stund, ok þó eigi sýnt um , at þeir léti niig

í friöi um mína lífsdaga, þó at ek mæla allt eptir þeim, því

at ófrjálsl er allt þessa heims ríki, ok því ófrjálsara, sem stjórn-

armenn eru verri ok ranglátari , ok ranglálum rnanni þikkir

bezt eptirmæli, en þolir vest mótmæli, ok er því við ra[n]g|láta]

' menn vest at eiga; en þó verðr þat enn góðum manni, at hann

reiöist við atmælin, er ok líkara, at sá eigi niinna í atmæ^Iinu

ok er þó linmæ.öinn; þó er inn mesti manukostr, at þoia vel

atmæli undirmauni sínum, en þó cr meiri nauðsyn, at ])ola vel

yíirmanni snium, þcss at heldr sem hann á belra formann,

því at jafnan hlvtr gott af góðum ,
svá sem segir inn heilagi

Eronimus prestr til sinna undirmanna, múnka ok meyja: ^Ceíibem

virgo s])crmt germanum fratrem qiiœret cætcrnum'^. })cssi orð

mæla svá: ^múnkr ok niær ílrirh'tr bróðir ct himnesKa en leitar

lögmanns ens jarðneska'. Nú reiddust niargir við þessi orö,

en sumir gerðn sér at hjálp ok at heilræði, ok \öruöust þetta

nmskipli , ok hlntu þeir gott^f atmæU þessu; en hinir gerðu

sér at illu, er reiddust við atmæli þvílíks manns sem Eronimus

prcstr var. Ok enn segir hann svá í öðrum stað: [.Obscqimim

amicos
^

jnstitia odium imrict' : cptirmaíli aflar þér vina, en

réttyrði rógbera'. Nú er þetta fyst undirrót úfriðar þessa,

sem nú er fram komit, at ek vilda þat eigi til vinna friðar mér,

ok láta ólæröa höfðíngja stjórna guðs kristni, þeirri er mér

var á hendi lölgin af guöi ok góðum mönuum, en um bar-

1) cxtcrninumy /i/ ])ýt;íngin or afbukiiii).

2) leÆr. j [ of scqviem anos vt ita odivw pariet, fí.
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daga þá, er ek varð viö staddr, þá var inér þat ósjálfráöligt,

þótt liöfðíngjar dragi her at mér, hvar sem ck flý undan

ófriöi þeirra, í útsker eða óbygðir eöa afdali, eöa í þau a^ræfi

ok útlegðir, er öngir kristnir menn máttu vera firir allskyns

óvætlum, ok trOlla yíirgangi, ok svá má sannliga frá segja, at

engi öræíi eða útsker sé svá ill á Islandi, at ek iiaí'a eigi í

komit eða í verit, ok þeir vesalíngar, er með mér vildu vera

í útlegöuni. En þó at ek veri í þessu[m] stöðum lil friðar

mér, þá var mérhvergi óhætt, eða þeim mönnum, ermeömér
vóru; nú mátta ek þó eigi hvergi vera, sem von var til, þótt

mér þætii hvergi vært. Nú þá er vér vórum rekníngar or út-

legðum, þá leitaða ek mér skjóis tii heilagra staöa, ok vilda

ek flylja þar fram guðs þjónusiu, sem ek var skyldr til, þá

var þegar dreginn her[r] at mér, en ek flýöa ávalltuudan, er ek

náða því, en þat var stundum, at ek mátta eigi, ok varð ek at

vera þar nauöigr, því at mér þóttu illir bardagarnir, at því er

ek segi til, þó at öngir bæri vopn á mig greiðliga, en þó þótti

mér illt at sjá, er menn mínir vóru drepnir eða skemdir, en

þó varð þá hver[r] at vera þar sem staddr var, þótt illi þætti;

er þeir synir öfundar ok illsku , er oss þótti allt ofgott þat er

vér höföum, sem fyrr var sagt, ok þótti þcim goii at leika sér

at kirkjum vorum ok tíundum, ok varð þeim því gott til góðra

dreiugja, slíkra sem þeir eru, en mér varð hvergi betra til

fylfgjdarmanna, er vér höfðum færa gott lil viðurlífis, en hinum,

er alit höföu, þat er þurftu ok þeir vildu. Nú er mér svá

geflt, lierra, at ek nennta eigi at reka þá frá mér, er iil minnar

miskunnar leituöu ok skjóls, ok flrir mínar sakir vóru sekir

kallaðir af óvinuni vorum, ok vóru þó betri menn en margir

hinir, er þá kölluöu illa menn. Nú þarf ek eigi at segja þér

fleira af styrjöld vorri ok bardögum , en þai segi ek af mér,

at undan ófriðinum hefl ek ávallt leitað, en sjaldan lýst, eöa

eggjaö áðr ens verra, at mínu viii ok skynsemi, því at þú

veizi öll skipii vor. En þat mál er þú talaðir, um Ijörnina, at

eigi tæki svá í, at eigi yröi votr, þat mælir þú til mín mest

ok fyl[g]darmanna minna, er hversdagsliga vóru með mér, ok

mest þjónuðu xnér í allar nauðsynjar, ok vér átum ok drukk-

um allir saman, ok þó optar vatn cn vín, ok iókum jafnan í

eitt vatn, ok alla reiðu nauösynliga áttu vér saman, þá er lík-

ligt má til kalla, ok unnu þeir mér, en ek þeim, fööurligri ást
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ok elsku. Nú mun ek svara íirir mig ok vini mína ok hvers-

dagliga fyl[g]darmenn, er þar fyrst al lelja líyjólf Kársson, fulU

hugann, er mig sóu|i] í hendr óhreinum anda tilllvítár'; þá er

annarr Arun Hjörleifsson, orrliuginn; enn þriði var líinarr skemm-

íngr þeirra jafníngi, en iiij. Konáil Sokliason, Sveinn sveitarbót

ok Vigfns kenniauiör, Einarr kierkr, Eygjólfr hríöarefni. }>essír

vóru vinir mínir ok öroggir í öllum þrantum, ok hræddust

ekki va'tta, ok verða eigi röskari menn en þessir at minni raun,

ok því viti, er guð gaf mér til at skynja manna háttu. Nú
má ek svá helzt segja þér um þessa menn ok enn lleiri vini

mína, þá er með mér hafa margan lífsháska þoiat, ok opt í

eina tjörn tekit með mér í þessa iieims vanda, ok vili guð, at

þeim verði sú hanlaug at eilífri hreinsun anna[r]s heims með

guðs vinum , ok þess va^nti ek, at svá veröi, þvíat eingi tekr

svá í vatnið, at eigi sé þá lireinni en áðr, ok þess vœnti ek,

tt vér saurgir ok syndngir hahm heldr hreinsazt í þessi tjörn,

er þú mælir til, at flestir yrði votir, er í tæki; var ok þess von

at um þittatmæli, at oss mundi þat til liugbótar, ef vér kynnim

at þekkjast sem vera sKyldi. Nú iognu vev af þessa heims

stjorjöid ok hreggi ok bardaga ok ánauðarstaríi þessarar veraldar,

þótt vér þolim verr en vera skyidi, ööiimst vér í öðru iífi kyrt

ok hægt ok örogt rólífi meö friöi ok fagnaði án enda. En þá

er ek var heima at llóUim , kom þar margr sá maðr , er ek

senda ekki orð, bœöi góöir menn ok svá hinir, er óorðsæih

vóru, okþóttustvið mig eiga eyrendi, en ek gerða mína skyidu,

at ek firirleit hvárga, ok leysta ek svá hvern í brott, sem ek

þóttumst bezt efni tii haía eðr kunna, þá sat þar hverr er iík-

aði síþan. Nú rak ek öngan í brott, enda bað ek fá til at vera

leingr en nauðsyn bar til; nú var af því iöngum mannmart á

staönum, því at mér virðist sem ileirum þælti betra at vera á

staðnum ieingr en skemr. Nú kölluðn bændr ok höfðíngjar ok

margir aörir óvinir mínir, at ek vera glntnrsmaðr ok landeyða,

ok ek hchia menn á staðnnm tii þess at ræna bændr ok gera

ófrið á marga lund, þá er ek vandaða um vanhagi manna eðr

ósiðu, eör þeir liéidu tíundum firir iatæknm mönnum ok toii-

um heilagra kirkna; en þá er ek fór í svsiu mina, þá dreif

enn til mín Ijöldi mikili, bæði hinir dýrri menn, ok svá fátækir

i) l)etta var'b nokkrum árum síbar, en þetta síamtal á at) liafa staí)ií).

I. B. 3Ó
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mcnn margir löngiim, sváatþat var næsta ofrefli á fálæku landí;

en |)ó senda ek öngiini orð lengslum. IXii var þat satt, atmér

þótti, því betr, er þeim var meira gott gjört lirir guös sakir,

ok ávallt þótli mér betr, at fátækir menn nyti mín, hvar sem

ek kom; en firir þctta efni liefir þó alþýðan ok fornienn mig

firirdæmdan á Islandi, ok margan ófrið mér gjörvan, er ek vilda

við önga mcnn mat spara, ok þat er ek fékk til, ok svá vilda

ek at aðrir gcröi, ok segi ek, at þat veri guðs vili, at hverr krist-

inn maðr elskaöi annan sem sjálfan sig, ok sjálfr drottinn

mælir svá: ^sælir eru aumir menn í anda, því at þeirra er

himinríki'. en þeir eru aumir í anda, er aumir nienn [eru] ok

guðs öhnosur, ok þat er vesælt er hér í heimi. Enn segir vor herra

svá: eigi eru þeir alHr sælir, þótt fátækir sé ok aumir, heldr

þeir er sjálfráðliga firirláta auðæfi sín , ok þjóna guði þess-

koslar frjálsir, því uuöæfi gera áhyggju ok lú]frelsi öllum mönn-

um. INú hefi ek sagt yðr, lierra, nokkurar greinir um skipti

vor lslend[íng]a, hæði vina ok óvina, at boði þínu ok nauðsyn

minni, at þú vitir nú gjör en áör, þvíat nú þikkjumst ek satt

eina frá segja, en þat er íornt mál, herra minn", segir Guð-

mundr biskup, at jiálfsögð er saga hver, er aðrir einir segja' ; nú

vil ek þat guði þakka ok yðr, herra erkibiskup, at þér hafit

yðvar til léð, at heyra mína frásögn, en allt viti þér áðr þetta

myklu gjör marga hluti, en ek kunna yðr segja; nú var þat

þó mín skylda, at þegja eigi yfir minni nauðsyn, þá er ek fann

minn yfirmann. jNú mun ek hér standa láta mína frásögn á

guðs valdi ok yðru, nema þar cr þér vilit lála við auka".

^ En er Guðmundr biskup lauk sínu máli, þá tók þórir erkibisk-

up svá til máls: ^^Guði lof ok dýrð ok öllum helgum mönnum í

öJkmi góðurn hlutum ;
nú er[uj oss kunnir af þínum mnnni margir

góöir hlulir ok fáhcyrðir, ok er oss nú Ijósara en áðr firir

þínar guölegar greinir á svá marga lund, sem ek heyröa alldri

fyr af né eins manns munni. Nú mun ek mæla við þig

sem Clemens páfi mælti við Dionisius biskup: ,sér þú bróðir,

at mikill er kornskurðr en fáir verkmenn í akri guðs. Nú
með því at þú ert vel lærðr, þá faröu nú í nafni drottins, ok

flyt guðs eyrendi um allt Frakkland'. Nú far þú ok, Guðmundr

bróðir, í nafni vors herra Jesu Christi til Islands, ver þar verk-

maör í víngarði guðs, meðan hann gefr þér styrk til, þvíat

þar þarf styrkasta ok sœtasta fæðsluna, er fólkit er óstyrkast
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mótl fjandans freistni; virðist mér ok svá atferð þín ok lifnaðr,

sem þú ser enii styvkasU stólpi gaðs kvislni á íslandi ok w'ðara;

inun ek at síör ónýta vígslur þínar eðr yfirsöngva, aí ek vil

bæði biðja þij,^ ok bjóða þer, at þú baldir bænnm firir mer tll

guðs, nieðan þú lifir, bróðir, þvíat mer þikkir sem guði líki

vel þín atferð, ok sælli Maríu guðs móður, ok ölium guðs

belgum. Nú þore ek eigi, enda vil ek eigi afþokka firir þér

þat, er allir góðir menn vita at guði líkar vel, ok taka þá

ábyrð á mig, at eiga því at svara við guð ok menn, en þótt

beimskum mönnum ok öfundarfullum við góða menn þikkir

sem guði mislíki þat sumt, er vel samir, en þikkir sem guði

sé þat þægilegt sumt, er illir menn gera ok guðs rétti er niðr-

at. ISú viti þat allir góðir menn ok svá binir, at ek banna

eigi, beldr vil ek ieyfa þínar vígslur ok yfirsöagva, bæði möun-

um ok fénaði ok öllum völnum, ok öllu því, er þú voitir misk-

unn í guðs hlýðni ok fulltíngi, til bjálpar mönnuni ok fénaði,

ok allar slundir meðan er ek lifi , ok af því valdi er guð gaf

mér, ok ek tók af Innocentlo papa til uppbalds guðs kristni,

en binu má ek eigi ráða, bversu þeir gera, er eptir mik

koma tiF'.

13. IXú er sagtnokkuð frá viötali þeirra fjóris erkibiskups

ok Guðmundar biskups, ok þeir skildu með bróðurligu sam-

þykki sín á milli um ulla hlvUi, ok vóru ávallt ástvinir, meðan

þeir lifðu báöir. Erkibiskup gaf Guðmundi biskupi góðar gjafir

áðr þeir skildu, ok fékk Guömundr biskup 'ena mestu sæmd í

utanferð sinni af guði ok öllum góðum mönnum, í Noregi ok

anna[rs] staðar, þar sem iianu var nafnkunnigr, En er bisk-

nparnir böfðu samið sín á millum , sem þeir vildu at stæði,

þat er til þcirra beyrði í málaferlum: tók Guðmundr biskup

þá blezan af erkibiskupi ok fararleyfi at fara til íslands, þótt

til lítilla náða veri at sækja, ok varð þó þat fram at koma,

sem firir var ætlað. Síþan sté Guðmundr biskup á skip með

sitt föruneyti, ok er ekki anna[r]s getið, en bonum tækist vel

um bafit, ok fór bann þá beim til Hóla. AUir góðir menn

fögnuöu bonum, vinir bans ok fátækir menn, meö mikiili biíöu

sem makligt var, því at bann sýndi mikla blíðu öllum þeim,

er þar þóltust nokkut skjól eiga er bann var, því at bann

veitti föðurliga ástsemd snauðum ok [i'i|sælum, svá at eigi mun
finnast sá maðr.iiér á íslandi, nema biun belgi þorlákr biskup

38"
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ok inn sæli Jón biskup, at slíkr hafi verit í gæzku við fátæka

nienn ok liarðlífi við sjálían sig; ok þat skal ek mæla lægíng-

arlaust öllum guðs vinum, at ek hygg Guðmund biskup haft

hafa flestra þeirra mannkosti í sínu lífl*.

14. ^Eptir þat er þeir höfðu sæzt í Flalatúngu Sighvatr

ok Koibeinn ok Órækjaj fór (juðmundr biskup þá með Kolbeini

á Flugumýri, ok þaðnn fór iiann út til Ilóla; var hann þá ekki

langvistum af staðnum þaöan af meðan hann llföi; hann var

þá jafnan í litilli stufa ok tveir klerkar í hjá honum
,

|>orkelI

íngjaldsson ok IJelgi bróöurson hans; lií'öi hann þá líkara

hljóölyndum ok hóglátum einsctumanni , en harðlyndum ok

hluisömum biskupi, sem óvinir hans höfðu orð á. ij vetr fulla

var hann þar, ok þat ens þriðja er þá var, ok hann lifði síþ-

ast. Löngum var hann lítt hcill, þvíat hann var eigi bókskygn

er hann fór or Ilöfða, en blindr með ölhi enn síðasta vetr

er hann lifði. Anlits mein hafði hann, ok lá verkr í kinn hans

enni hægri ofan frá auganu. Löngum söng hann, eöa iét lesa

firir sér helgra manna sögur á latínu, þá er hann vakti. |>enna

vetr kom norðan frá Uólum litlu firir föstu, á Eyri til fórðar

Stullusonar, Magnús múnkr tolosveinn. l>órðr spurði at eyr-

indum hans, en hann sagöi honum kveðju Guömundar bisk-

ups, ^^ok bað mig segja þer, at þú skyldir eigi dyljast við, at

þit mundiit finnast í vor". ^J>al þikki mér ólíkh'gt", sagði

|)órör, ,^þvíat nú er hvergi okkar færr til langreröa, en hvat

talaöi hann um mótgangsmenn sína"? — ^,Til talaði hann þar

nokkut", sagði Magnús
,

,j)víat hann kvað fá vetr líða mundu,

áðr mólgangsmenn hans sjálfir mundu hendr á Leggjast, ok þeirra

afkvæmi drepast niðrsem vargar, ok kvað hann þarmestmundu
epLir verða, er þá var mestr uppgangrinn". Mart sagði hann

annat, þótt eigi sé hér riUið.

15. þenna vetr tók Guðmundr biskup sótt litlu firir ianga-

föstu, þúnga ok hljóöliga; í þeirri sótt lá hann fram um Gre-

goriusmessu, hon bar þá meðal imbrudaga. Föstudaginn lét

hann Jóu prest lærdjúp olia sig meö fulllíngi djákna sinna ok

annara lœrðra manna þar heima. Eptir olian vildi hann þat

eitt mæla, er nauösyn bar til. Til alls skípaöi hann áör hann

i) sjá l)ls. 50S athgr. 1. 2) sjá bls. 057 atbgr. 'i.
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veri oliaðr, nema liann skipti bókum með klerkum sínum, en

miklu áðr hafði hann firir sagt, at hann vildi hvíla í stúkunni

suör ai' kirkjunni, milU Iveggja prcsta, cr hann hafði þar áðr

jarða látiö. Ilann sagöi hvern mann eiga at andast í berri

moldUj ok er drottinsdagr kom, dró mjög at raætli hans, ok

mánadnginn andaöist hann, á sctta vetri ens átta tigar aldurs

síns, þá haföi iiann bisliup verif; hálfan Jjórða tög vetra. feir

Helgi ok þorkell hófu hann af klæöum í andláti á fjöl ösku

drelöa, ok þar í höndum þeim skiidist sálin við iíkaminn , ok

þar á fjölinni mintust þeir við hann, ok báru svá mikinn harm,

er þeir skildust svá langæliga viö sinn fööur, at þeim gekk

seint or hug
,

þvíat þeir höfðu frá barnsaldri af honum þegit

föðurliga ást ok bh'öu; fmnst ok varla á voru landi dæmi til,

eða þótt víðara fari, sá maðr, er þokkasælh hafi verit sínum

mönnum ok vinum en sjá enn blezaöi biskup, sem votta bréf

þóris erkibiskups, eða Sigurðar erkibiskups, ok llákonar kon-

úngs, ok margra annara ágælra manna í Noregi, at þeir unnu

honum scni bróður sínum, ok báöu hann fulltíngs í bæ.num

sem föður sinn. Líkamr Guðniundar biskups var þar náttsettr

í stofunni, en þriöjudaginn var hann borinn í kirkju ok skrýddr:

kom þá til Eyjólfr prestr á Völlum , ok gaf til gull þat, er

hann hai'ði í gröf. Ailir þeir menn, er sá þenna líkama, þóltust

alldri sét hafa dauös munns hold jafnbjart ok þekkiUgt sem

þetta. Jón prestr söng líksöng, en Kolbeinn kaldaljós þakkaði

h'kferðina ok talaöi fagurt eyrendi yfir greptinum'.

í þcnnan tíma var kirlija at llólimi mjög hrcyrnut, ok mátti

eigi meirr hríngja en einum eða tvennum klukkum at sinui, ef

kirkju skyldi óhætt; en er hk Guömundur biskups var boret til

graptar, þá báðu formenn kirkjunnar hríngja öllum kiukkum;

þá var hríngt tvennum klukkum ok skalf mjög kirkjan. þá

i) í jarteiniinum er haft til samanbiirtJar: AM. 204, og 2 skinnblöí) i

AM. 122 folio, einnig blalbhelmíngr á skinni í AM. 220 folio, alb efnisröí)

og orbfœri öll sanihljóiba 204; fyrra bla'bií) í 122 byrjar h6r liannig:

,(Hér fara margar sugur saman, ok má þó elna senn scgja, cn |)ó skal

nú fyrst scgja frá jartegna gerbum hcrra Gubmundar bísknps, Joó at \imv

eigi fyrr at standa í bókinni, ok er h6r nú eigi morkiliga yamanskipat, ok

skal nú þar til taka, er Gutimundr biskup var audabr, ok ger var líkfer'b

hans: at i Itann tíma var, o. s. frv.
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mælti Jón prestr^ , at hríngja skyldi öðrnm tvennum, ok sva

var gert. þeir fundu þá, at kirkjan var nú faslari undir en

áör. Jón bað þá auka Ijríngíngina, ok síþan var liríngt öllum

klnkkiunim, ok hafa þeir menn svá sagt, er þar vóru þá viö,

at þeim þœtti, sem stoð veri sett viö kirkjuna í hvert sinn, er

við var aukiL um hríngíngina, svá at hon skalf þá alls ekki,

ok þótti þetta nierkiligr atburðr. INJargir hlutir aðrir urðu þar

merkiligir á þeim degi, þótt hér sé eigi ritaöir, ok huggaði þá

er hryggvir vóru þegar, þ\íat þeir sá fagran upprisudag síns

föður. En vér væntum, at Guðmundr biskup mun öðlazt liafa

himinríki með guði ok hans helgum mönnum at eilíru. amau

16. "jþetta bænahald var vanr at haí'a enn góði Giiðnnuidr

biskup firir sér hvern morgin : Fyst, er hann vaknaði, signdi

hann sig ok söng þetta: Adcslo nohis dexis umis onwipotens pater

€t fiííus et sanctus spirilus, pá söng hann þetla: Ahrenuntio

saíhanœ ct omnibiis operibus cjus ct omnibus pompis cjus. þá

söng hann Credo in deim^ en eptir þat: Confiteor domino; þar

næst þessa l)æn: Duminc deus omnipotcns^ qui es írinus et unus.

pá söng iiann bæn : Omnipotens sempiterne deus dirigc actus nostros,

far næst söng hann bæn: Assit nobis quœso dominc; þá söng

hann sálminn : Usqucquo dominc; þá Pater noster\ þávers: De-

licta juventutis, JS'e pcrdas cum impiis deus. Adjutor meus esto

domine^ ne derelinquas mc. Domine deus virtutum, Domine ex~

audi orationem. Jncffabiteni memoriam tuam nobis dominc cle"

menter. píx söng hann sálm: Deus in noniine tuo, Pater nostcr.

J>á vers : Dcus in noynine íuo, Eripe mc de inimicis mcis deus

meus, Domine exaudi ora[tÍoncmJ, Deus qui conspicis. Jiá sálm

:

Deus in adjutorium; þá Patcr nostcr ; vers : Cor mundum crea,

Nc proicias, Rcdde mihi [lœtitiam'], Domine deus virtutum.

Domine ex[audi orationcm\ Deus qui corda^,

17. |>at er frásögn Gríms prests, at sá atburðr var í

Bæ í Borgarfirði, þar bjó þá Böðvarr J>órðarson: þar lagðist

1) læríljúpr, b. v. 122.

2) í 204 {og skbl. 122) er jai'tcinavö^in íVamanaf nokku^ íinnuv, fyrst

kap. 16, þá kap. 20—21, þá kap. 17, kap. 19, J)á kap. 23—33; þá

SelkoUul)áttr (kap. 34—35} og fert) Kolbeins yfir Kjul; l)á kap. 18;

kap. 3G. if.

3) fidclium deus omnhun, b. 122; íiclclium sancti spiritus iUumina-

tlone docuisti, b. v. 204.
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dýrú fé bónda, ok reif í snndr meir en dæmi er til; þetta var

um haust. I>ar kom Guðmundr biskup, ok tók Böðvarr böndi

allvel viö honnm j ok sagöi bonuni frá dýrblti því er þur var

á komit. Biskup mælti: ..viltn kaupa at mér, at ek gera at?" —
Bóndisvarar: ^jivat mæli þér lil, herra?". — Biskup mælti: ,^þú

skait gefa mér xx geldínga, þá er ek kýs af fé þínu'\ Böð-

varr svarar: ,,eigi nenni ek svá mikit til at gefa". — ^}Aí vera

þa', kvað biskup, ,^en þess get ek, at þú vilir þetta kaup á

morgin'\ J^ar var bisluip um nóltina; en at morni fór sauða-

maðr tii fjár, en er bann kom heim, sagöi hann, at hitinn var

forystu geldíngr bónda, góðr gripr, ok þótti bónda bnnn eigi

verri en tveir eða þrír sauðir aðrir. Nú fór bóndi ok sagði

biskupi. ..llvat er nú til ráðs?" sagði biskui). Bóndi mælti:

,,nú vil ek kaup þat, er þér buðnt mér í gær, herra, því at

þetta eru enu mestu býsn, er sauðr sjá er bitinn, því at

aldri festi dýr fyr tak á honum i'yrr en nú". — ,]ni skul svá

vera", sagði biskup, ^^sem þú \'ÚV\ Ná lét bóndi reka saman

alla geidínga sína ok fékk menn til at láta veija; eptir þat bað

bann biskup til lara at sjá sauðina; en biskup gekk til, ok sá,

ok var þat ága;ta fé gott; valdi þá biskup vinum sínum gjaftr;

en [þat] vórn fátækir menn, guðs ólmusnr. Ok pr þessu var

lokit, gekk biskup til kiri^ju ok nieð bonum kennimenn allir,

þeir sem til vóru, ok mikill fjöldi leikmanna, ok margir l'álækir

menn bans virklavinir, því at þeir vóru jaí'nan margir með

bonum. En er biskup kom í kirkju, var hann skrýddr, ok nieð

honum skrýddust allirpresLar ok djáknar. Eptir þat kemr upp

messa, ok er hon eigi súngin með nokknru bátíðarhaidi, heidr

var hon sett ok samið í þá mynd, sem þá er biskupi er boðit

at bannsetja sanna guðs óvini. At súnginni messunni gckk

biskup inn með öllum sínum mönnum, ok er þar í kyröum

þana dag ok nóttiaa eptir. Um morgininn eptir fór sauðamaðr

snemma til fjár at vauda smum; bann fann fé allt heiit ok

ósakat, en hjá fénu fann bann melrakka dauðan með þeim

baitti, at eingi vóru beinin í, beldr var því líkt sembrjósk veri í,

þar sem beinin böföu verit, svá höfðu bann bitið atkvœöi Guö-

niundar biskups ok bannsetníng, scm nú mátti heyra; en ekki er

þessgetið, at Böðvari bóndayrði mein at dýrbiti síþan, meðan hann

átti íirir fé at ráöa. Nú skildust þeir Guðmundr biskup enu

beztu vinir, ok þótti sjá alburör fágætr ok fagrligr.
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18. Sú atbnrðr geröist í Noregi, þá er Guðmundr bisknp

var þar , ok var liann þá enn vegsamaör af góöum mönnum

:

J>órir erkibiskup baföi gefit lionum siiriirbolla, góöan grip , ok

margir aðrir góðir menn gáfu bonum sæniiligar gjalir; en litla

stunci álti bann ílestar, þótt eiguligar veri, því at bann lagöi

litla elsku á þessa beims fagnaöi, at því er frá er sagt. l>ess

er gptið at Guömundr bisknp veri jafnan lítt bcill í sínuni

biskupsdómi , ok mest af meizium þeim , er óvinir bans veittu

honum mörgu sinni, eptir því sem fyr var ritað, en guð styrkti

hann ok efldi til aíla góöra hluta. |>at var sagt, at Guömundr

biskup sat jafnan einn sama[n] í húsi, bœöi í Noregi , er

hann var þar, ok svá beima í sínu landi; þótlist bann þá

frjálsari at liugsa góöa bluti. jNú þá er hann sat í stufu,

ok hjá honum þjónustu kle|rjkr einn, þá koma þar farandi inn

iij fátækir menn , ok báðu Guðmund biskup gefa sér ölmosu í

guðs nafni ok sællar Maríu, bans móður. Biskup sást um,

sem bann var opt vanr, þá er hann var svá beðinn, er hann

vill eigi synja, er bann er svá guðliga beðinn, at þrír báðu

senn í líkíng guös þrenníngar, er liann vildi alldri synja, þótt

bann veri eigi jal'ndásamliga beðinn, sem nú. Biskup sér nú

ekki nær sér, þat er bonum þikkir gefa mega í þessa ena

guöligu gjof, er hann vildi lirir öngan mun missa þessa ens

himneska sáðs, er til svá góðs ávaxtar stóð. IJann spuröi

kierkinn, er hjá bonum var, ef nokkuö veri silfr tll at gefa

þessum, ,,er svá biöja þaríliga". Klerkrinn svarar: ^^ekki veit

ek silfr, ncma kerit erkibiskupsnaut, ok þætti mér, sem þat

veri eigi stafkalla ei^;n". Biskup mæiti: ^^vít skulum, bróöir,

þetla gefa guði ok sælli IVIaríu drotníngu, en eigi stafköllum,

þó at þeir taki nú fyst við af okkr, ok látum okkr af því eigi

ofgolt þikkja, þat er vit gerum firir þeirra sakir, því at þat er

þó iítils vert hjá því sem guö veitir mönnum, ok jafnveJ þeim,

er bann veitir minnst eptirlæti hér í heimi, þá veitir Iiann þó

myklu meira fagnað, en þeir fái guði launað, sem vert veri, ok

allir mætti bræddir um vera ósannsæá sína við bann, ok þcir

þó hræddastir, er bann veitir mest eptirlæti''. Í\ú sér klerkrinn,

at eigi má lialda á bollanum firir biskupi, ok tekr nú, ok íærir

Jionum kerið. Biskup setr. á lófa sér, ok hélt upp böndunum

ok mælti svá: .^skiptu nú, drottinn minn, með þeim, er ek má
eigi". Skýtr hann nú kerinu aflófanu[mj á gólfiö, ok hrýtrþat
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sundr í þrjá hliUi; en biskiip þakkaði þelta giiði, skiptið , ok

bað þú nú laka lil sín bollabroLin í gnðs nafni, ok kvað ser

nú ekki skiilu, sagöi hann, at þeir mundu gúöir vesah'ngar

vera, er guö veilti þeim þetla, at skipta með þeim , er þeir

máttu eigi. þessir menn uröu stórliga l'egnir, ok mæitu svá:

,^Guð hcíir þer þctla veiU, sem marga hluti aðra stóra ok fagr-

liga, eiida er sjá fágælr góögernmgr, er þú hefir tll vor gjört,

en mun hann æ ok æ uppi vera, ok um allan lieim fara, meöau

hann slendr. Nú sé guði lof ok ölluni hans helgum munnum
ok þessum velgeruíngi til vor gervum, ok megum eigi svá túngu

til koma, sem vert veri, eða vér vildim, at þakka guði ok þér,

enn góöi biskup, þenna fagnað er þú hefir oss gjörvan í hans

nafni", Nú taka þeir upp bollabroLin, ok létu vega í skáluin,

ok er svá frá sagt, at eiuí^i veri lilutrinn öðrum meiri né minnl.

Nú er sjá jartegn sa; sögð, bæði i Noregi ok hér á íslandi, ok

svá hvar sem hon er sögð , ok er hon óefanh'g, því at hana

hafa einnveg rétt sogt vinir biskups sem óvinir, euda er hon

fáheyrðari en íleslar jartegnir heilagra manna, þær er guöiigr

mátlr geröi firir þá í þessuin heimi, þeim til eplirlælis ok

styrkíngar góðra hluta, baíði þessa heims ok anna[r]s. J^essi

jartegn varö í utanferð Guðmundar biskups þeirri er fyr var

frá sagt, þá er þeir feögar tóku hann nauðgan, Sigbvatr ok

Stulla, ok lélu utan fara nauögan eptir Grímseygjar för, svá seni

Sturla l>órðarson segir í Isltíndíngasögn'
, at þá varð mart Lll

frásagna í jarteinum ok spásöguni" ok fáheyrðum tíöindum,

þeim er geröust í hans utanferö, þeirri er hann kom út ú

Uorðeyri í llrútaíiröi; ok ekki höfo vér heyrt getið, at hann

haíi utan fariL síþan hann koin út í þessu sinni.

19. Sú er frúsögn vina Guömundar biskups, Einars Ás-

bjarnarsonar, er var með honum í Víðiuesi átján vetra gamall,

ok var hann þá messudjákn aL ví[gjslu ok kærr Guömundi bisk-

upi, en hann vígði hann þá er hann var tvítugr, ok gaf honum

þat kenníngar nafn, at hann skyldi heita Einarr klerkr, ok kvað

honum þatsannefui, en eigi auknefni. Sagöi Guömundr biskup-*

haun mundo halda vígskmi sínum ok öUum nafnbótum meöan

hann liföi. Einarr kvongaðist, ok fékk íngibjargar i»órðardótLur

i) þann. cinnig 204 (ekki
,
Jslcnaíuíía .sðgum").

8) spáförum, 204. a) at, v. b. //.
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Laiifæsíngs, at ráði Guðmundar biskiips. Nú lielt Einarr vináttu

við Guðmund biskup. Ilann fór á Einarsstaði í llcykjadalj ok

bjó þar til elli , ok átti viij börn með konu sinni, þau er or

barnæsku kvómust, þrjá sonu ok fimm dætr. Eiuarr kíerkr

andaðist í Fjörðum austr í IJofsteigi með {>orvaldi mági sínum,

ok var bann þá á xij. tigi gamall vetra, ok sannaðist sú spá-

saga Guðraundar biskups svá viö bann, at hann belt messusöng

sínum ok vígslum ok eiginkonu sinni, ok öNum naínbótum

þeim, sem þessu áttu at fylgja, bœði prestsstétt ok bóndaskap,

ok öll börn bans skilgetin, ok þat með þessu, at bonum þótti

mest við liggja, er hann gat baldit viuáttu við Guðmund biskup,

bœði þessa beims ok anna(rjs, enda var þat mest vert.

20. jþat er öUum mönnum kunnigt á Islandi, at Guðmundr

biskup átti mest traust ok trúnað þar sem var þorvarðr föður-

bróðir hans , ok Ogmundr sneis son hans , ok Einurr klerkr,

ok þorvarðr ðgmundarson, er átti Gró dóttur Einars klerks,

ok var þar af því sem einn maðr veri, þar sem þeir vóru allir,

ok bverr unni öðrum hugástum. INú beíir Guðmundr biskup

þessum mönnum marga þá bluti sagða í trúnaði, er bann vildi

eigi at aðrir menn vissi um hans daga. llafa þessir menn

marga þá hluti sagða frá Guömundi biskupi, er hanii vildi eigi

segja láta meðan hann hföi, firir lítilœtis sakir. En er hann

var til hafs búinn |því sinni, sem nú var frá sagt* , fór hann

lil IViaríu kirkju, ok bað guðs móður Maríu sér fararjeyfis ok

ásjár, ok fal allt sill ráð henni á bendi, sem hann var optliga

vanr. Ok um nóttina næstu eptir sýndist honum í svefni sæl

María guðs móðir, ok var blíö við hann, ok sagði bonum marga

bluti, þá er bann vissi eigi áör, bæöi af íslandi ok anna[rs]

staðar. J>essi vilnm varð bann stórliga feginn, ok styrktist

hann mjög við þetta, ok varö þá enn úngr í annat sinn, ok

fór út til Islands, ok kom skip þat úBorðeyri ílirútafirði, sem

fyr var ritið.

21. Svá er sagt, at þar sem Guömundr biskup kom á

land í þessu sinni, var firir kona sú, er átti Sigmundr snagi,

er Arun Hjörleií'sson baföi vegit litlu áðr suör at Eyðibúsum;

hon fagnaði biskupi, ok bað hann gefa sér nokkut, til þakka

sællar Maríu, ok taldi upp þurft sína marga ok barna sinna.

i) eptiv skilnat J^eirra Jóris eiltibislaips, 122 (ráugt, sjá kap. 21),
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Guðmnndr bisknp svaraði lienni: j^fótti þ6r Sigmundr makligr,

at ek gæfa börnum bans fe mitt, svá mart illt sem bann gerði

mér?" — Hon svarar: ^^eigi má ek makUg vera frá þér góðra

bhita, beldr má ek njóta frá þér gæzkn þinnar ok misknnnar, sem

albr njóta ómakbgir ok óverðugir, þess er guð veitir þér marga

góða bkiti til iijálpar mönnum, þeim er þhi þnrfa". liiskup

mælti: ,,gefa mun ek þér kvigu bálfa, er okkr Maríu var gelin

í vetr, ok er suðr í Norðrárdal, á Glystöðum, ok farþu eptir,

ef þú vill þiggja, ok seg mín orð tii, ok mun ek fáþérxaura

í varníngi, at þú leysir kvíguna til þín , ok mun svá gjört vera

sem ek segi þér." lion svarar: ^Jiver sagði þér þetta, berra

minn, svá at þú vitir þat víst, þar sem þú befir önga menn

bitt á landinu nú? en mér þikkir illl al rekast suðr yQr beiði

til eingis." Diskup mælti : ,,sé ek, al þú ætlar at ek bera skrök

firir þig um þetta, ok þiki mér þú lítt lokka mig til at ek

gera þér gott. Nú mun ek kaupa at þér, at þú trúir því, er

ek segi þér, at ek mun eigi af þér taka þessa X aura, er nú

fæ ek þér í bendr, en ek skal fá þér aðra kvígu, ef þú fær

eigi þessa, sem ek vísa þér til". — Nú varð bon svá fegin

þessi gjöf, at bon mátti eigi vatni liulda, eöa orðum upp koma,

ok þakkar guði, ok enum góða Guðmundi biskupi þessa báleltu

huggan, er benni var veitt. Fór bon þá suðr Iloltavörðubeiði

til Norðrárdals á Glysstaði, ok sagði cvrendi sitt, ok var þat

allt eptir þvi sem Guðmundr biskup bafði sagt benni; fór bon

brott með kvíguna, ok nauzt bæði vel ok leingi, sem sá muudi

viija, er benni gaf. Nú veri martatsegja frá Guðmundi biskupi,

þat er frásagnar væri vert í þessi bans utanferð, ok þó munu vér

nú bér standa láta, því at [eigij böfum vér vit til né minni,

at segja allt frá bonum í þessi bók, myklu er þat lleira tii frá-

sagna oröit, en menn fái því til enda á komit í þessum beimi

þótt nienn vildi við þat leita.

22. Gnðmundr biskup fór þá beim lil Ilóla, er bann kom

út á Borðeyri, ok varð þá enn mikill fagnaðr vinum bans at

þeirra fundi. Hann var þá enn sem fyr enn röskasti í bisk-

upsdómi sínum, ok lét ekki mæ^last, né undir fótum troðast

brir sínum övinum, þá beldr en áðr bann fór utan, þött bann

befði barðleikit feingit af þeim í þessi utanferð, er nú var frá

sagt um bríð. Fór bann þá víða um sýsln sína, ok enn víða

anna[rs]staöar um landitj svá sem Sttdla sagði í Isleadíugasögu,
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ok ui'ðu þá enn margii* merkiligir hlutir í feröum bans, spá-

sögum ok yfirsöngum manna ok fenaðar, ok margskyns heilsu-

gjöfum þeim er hann gerði í guðs nafni, ok þá þólli öiium góðum

mönnum miluls um vert í þann tíma, þeim er sá eða vissu,

hvern guös krap|lj hann hnföi til gagnsemda munnum ok féa-

aði. En þótt sumum mönnum þikki þat nú sem lygi sé, þá

er þat þó ótalligr fjöldi manna, er Irúa enn þessa sögu sanna,

ok svá mun jafnan, meðan kristnin steudr, at þeir munu lleiri,

er trúa þessi frásögn. INú má því eigi ut hvers manns orði

fara, at sitt þlkkir hverjum satt, ok skal af því nú enn rita fleira

frá Guðmuudi biskupi, at þeim verði at gagn ok gaman, er

trúa með góðum hug þessi sögu, því at þat vita allir menn,

at þat er allt satt, er golt er sagt frá guði ok haus helgum

niönnum, ok er því golt góðu at trúa, en illt er at trúa íllu,

þótt salt sé, ok allra vest því, er illt er lo^it, ok verðr þat þó

mörgum góðum mönnum, at trúa því er logit er, ok verðr þá

eigi rétt um skipt, er menn torlryggja þat, er gott [er] ok satt,

en trúa því er illt er ok logit. INú munu vér hér setja sem

flestar jartegnir Guðmundar biskups^ þær er guðligr krap[t]r

vann firir hans árnaðarorð í þessu[m] heimi, bæði viö menn

ok fénat, ok mart eptirlæti við menn, er tri* höföu til at njóta

hans bæna í guðs nai'ni, því at nú er svá komit frásögn bans

í h'fsbókinni, at vér hyggjum, at hann bafi öðlazt nú fagrliga

ombun af guði firir sitt starf ok erfiöi, er bann baföi bér í

heimi, ok áhyggju margri, er hann þoidi, ok ánauö, bæði firir

vinum sínum ok óvinum ok fátækum mönnum, er' hann haíði

mesta önn ok ámæli firir af sínum óvinum, ok þó eigi trútt

um af vinum lians, at þeim þætti eigi ærit um. Nú er þat

frásögn flestra manna, at béöan frá hnaöi heldr um mótgang

óvina biökups, þeirra er fremlsjtir vóru í því, sumirvóru dauðir,

en sumir eldust at illskunni viö hann, sem var Sigbvatr Sturlu-

6on, er bann seudi orð Guðmundi biskupi firir Flatatúngufund,

at hann færi til ráðagerða við hann, en hann vildi þat eigi,

ok fór bann til Orækju, ok viröi liann meira vináttu við Snorra

Sturluson, föður Orækju, ok iagði bann sína ráðagerö til hðs

viö hann , ok sagði bonum marga bluti íirir, þá er fram kómu

a) leií)r.
;

en,
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síþan, sem segir í þessi sögu. Nú miinu vér þá atburöi rita

í fyrra lagi, er sannrróðir menn haí'a sagt, at í liTi hans hafi

verit, þótt menn megi eigi öroggt ákveðaj nær verit hehr, enila

liggr eigi við mikit um þat, hvat fyst er íVá góðum manni sagt,

alil kemr í einn staö niðr, þat er gott er gjurt í guös aughti*.

23. Sá atburðr er sagðr, þá er Guðmundr biskup fór um
sýslu sína ok með honum DC manna, ok var í því [liöi] xxx viidar-

manna hans; hann kom ábæ þann, er Reyiijahhð het, at Mývatni,

um voret Orh' hvítasunnudag, ok var á hallœri rnikit; þar bjó sá

niaör er þorsteinn hét, ok var I>órðarson; hann átti son, er

Einarr hét, er kallaör var dra[u]mr^, hann var skœldinn-* ok orti

vísuþessa umfJall [Klepjárns son-* á Moðravöllom, föður'^þöröar:

Öll unna hjú llalli,

Hallr er blíör við alla,

getr eigi shka*' í sveitum

sveit þótt víða leiti:

kynnist mörgum manni

mannbaldr sá er fremr aldir,

full er ölbærð' öllum

öH á Möðruvöhum.

þorsteinn bóndi tók vel við Guömundi biskupi ok mœlti svá:

^^lver eru kostir til við lið þitt, herra, af minni hendi, ek á

kýr níu ok allar feitar, þar skaltu kjósa^af þrjár, at fœöa við

fólk þitt, en ek vil gefa þér mat ok vildarmönnum þíuum'*.

Biskup svarur: ..María launi þér, þetta er allvel boðit", ok er

hiskup enn blíðasti um aptaninn; en kýr bónda vóru þcgar af

drepnar um kveldit, því at liö biskups var bæði mart ok svangt,

ok var því skjótt nuitbúit til morgins, en náttverðr var lítiU

um kveldi[t], ok vóra skamnia slund signd bauluföUin þrenn

firir liöi biskups, ok var senn uppi, áðr en helgren leið af.

Um morgininn var snemma til tíða faret, ok er lokit var morg-

intíðum, gekk biskup frá kirkju, ok öU alþýða manna, ok gekk

firir austr á vöilinu frá kirkjunni, ok er hann slöttr ok fagr,

tekr völh'enu at vatninu fram, ok vóru^ þar grjótgarðar sterkir

firir, at eigi brjóti völJiun, þá er at landi stóð^ vindr með báru.

I) þcnna kap. vantar í 204. tlramn ma'fcr, 122; dramr, B.

a)skáld, 122. 4) [
mjög daiift í K ; v. í 122, 204. a) herra, b. v. 204.

o) þann. 122; slikt, fí. r) uU verb, 122. a) eru, 122. o) stendr, 122.
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Biskup genfír at garðimim ok blezaði vatnit, ok mælti síþan

:

(^hversu mikil hefir verit veiðr í vatninu í vor"? — J>orsleinn bóndi

svarar: .^eingi liefir verit, herra, ok er oss þat mikit hallæri,

er hvergi eru veiðar or vntninu". En þar lágu varpnet löng á

garðiniim, er bisknp hafði atgengit, ok vóru breidd lil þerris;

höl'ðu þeir op[t] leitað at veiða or, ok veitt ekki. Biskupmælti:

,,takit þér netið ok bútinn, ok lálið mig sjá, hversu þér farit

at veiðinni". }>orsteinn bóndi svarar: ^^þat er mikilí starfi,

herra, á svá mikilli hátíö sem nú er". Blskup mælti: ^,mér

er svá mikii forvitni á at sjá', hversu þér farit at'\ — ,,Svá

skal þetta verasem þii vilt", segir hóndi, ^,at sé, herra". þeir

taka nú ok búaum sem þeir vóru vanir. I>ar var atdjúpmikit

at landinu ok marálmr í. Nú verpa þeir netinu, sem þeir vóru

vanir, tii at veiöa, ok drógu at landi netið, ok vóru þar í fiskar

ij , miklir sem laxar; ok er biskup sá þetla, þá mælti hann

:

jjofaðr sér þú drottinn minn, ok in sæla María drotníng ok

Johannem haptistam, ,,nú skulu vér hafa í dag grœna fiska;

faret til enn ok it þriðja sinn, góð er guðs þrenníng". þeir

gerðu enn svá, ok urpu netinu it þriöja sinn, sem biskup bauð

þeim
;
drógu nú at landi nelið , ok var í hálfr fimti tögr fiska.

Nú gerði Guðmundr biskup þelta í minníng Marteins biskups,

er hann sendi páskadag inn fysta at veiða lax til hátíðar fagn-

aðar ok matarmönnum, sem segir í sögu hans. Nú verðr vel

haldit lið biskups um daginn af veiðinni, ok margir aðrir. J>á

kemr annarr dagrviku; þá spurði biskup Jíorstein bónda, hvar

veiöistöö veri bezl með landi hans. Bóndi sagöi honum hvar

þat var. Biskup mælti: ,J)ann veg vil ek í dag fara ok sjá

yfir veiðistöðna". Svá var gjört sem biskup vildij ok fóru menn

til veiöa; ok er biskup kom þar, blezaöi hann veiðistöð bónda,

ok baö guö ok Maríu launa honum kýr sínar, þær er etnar

\óru. En um daginn, áör en menn fóru heim, vóru veiddir v

hundrat fiska, ok urðu menn fegnir þessum atburð, ok lofuðu

allir guö ok sæla Maríu, ok Johannem baptista. INú varö veiðr

svá mikil um sumarit eptir, at varla kom nyljum á, ok seldi

forsteinn bóndi til iij. kúa reyðar um sumarit, ok skorti öngan

hlut til búsins, ok leingi síþan. Fór biskup í brott eptir helg-

ina, ok vóru þeir Jjorstcinn ok biskup góðir vinir alla æfi síþan.

x) hér endar fyrra skiuubl. i 122.

1
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24. fat er enn sagt, at Giiðmundr biskup fór í sýslu

sína, ok bað, at menn gæQ honum búfé nokkut lil llólastaöar,

því at þar vóru fár kýr heima, ok annat fé. llann kom á Slaö-

arbakka, þar bjó þá þorgrímr, faðir Eireks, er þar bjó leingi

síþan. I>á bjó al IJúki Ali, faöh* Uallvarðs ok annara IJúkúnga,

féhlill maðr ok átti Ijöida liös. Ah gekk firir biskup ok kvaddi

bann vel. Biskup tók vel kveöju hans. Ahmælli: ,^viltu, herra

minn, þiggja at mér kú?" — Biskup svarar skjótt: Jwi munda

ek eigi feginn þiggja kú at þér, ok launi María þér". for-

grím[r] bóndi mælli: ^^ekki er þat ráð, herra, at þiggja kú at

þeim , er ekki cigu nema vá ok vesöld , ok sitja við bús fuUt

ómegðar". Biskup svarar: ,,mart er fé betra, ok má María

drolníng gefa honum þat, sem eigi er verra en kýren, þóttsíþar

sé, ok þótt hon sé góð ok þiggr biskup kúna. En er Ali

fór heim frá fundi biskups, þá sá son bans lax mikina í á

sinni, ok gátu tekit með höndum sér, ok færðu föður sínum.

|>á mœlti Ali: ,,eigi mun sjá einn samt slaöiL hafa í ánni, ok

skulu vér til fara á morgin ok vita hvat íirir verði." þeir fóru

til meö net, ok veiddu marga laxa um daginn, en þó varþetta

fyr en tími veri til iaxgöngunnar , ok ekki veiddu aörir menn

í þann líma. En svá var veiðr þessi mikil um sumarit, at Ali

bóndi seldi til mikils fjár laxa, ok hai'öi ávaht þaðan i'rá hægra

ráö en áðr, ok þólti þessi alburör en fagurligsla jartein, sem

mart annat, þat er sagt [er] frá Guömundi biskupi, ok eptir

þat varö til margr góör maör at gera eplir sem biskup bað,

þótt mikit þœtti, sem var, at laka viö honum ok liöi hans, þá

sá þeir þó, at þeir tóku jafnan meira gott upp en þeir vöröu

til viö bann, ok eigi miunr fátæ^kir jnenn en au[ö]gir, því at

þeir þurftu meir ávaxtarins en liinir, er ekki skorli áðr þat er

Iiafa þiirftu; var Iiann san/iliga l'aðir anligr fátækra nianna, því

at hann þoldi íirir þá húngr ok kulða ok margbáttaðar mót-

gerðir sínum óvinum.

25. Vígslur Guðmundar biskups vóru- merkihgar, þegar

er bann var prestr, en þó jók mikit við síþan hann var biskup.

Ilann vígði marga brunna, er hann fór um sýslu sína, ok urðu

þar mikil tákn af því síþan, meðan mcnn höföu Irú til at njóta,

með guðs miskunn; en nú er því eydt, sem mörgum öðruni

góöum hlulum, af ótrú manna ok ofmetnaði, ok öfund þeirri,

er þeir höí'öu, er eigi vóru slíkl verðlr at þiggja af guði, firir
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syndum sínum, ok af elsltu lieimsins ok eigingirni veralligra

liluta. llann vígði brunn í Yeslfjöröum á hæ þeim, eráMvrum

lieilii'. Svá er sagt, at kona ein fór Ul Mýra af bæ þeim er í

Lanibadal beilir, ok eru þar v bæir í millum. Ilon mælt-

ist illa um , er bou bafði ekki til at bafa heim vatuit með

sér. ílon tók línhúfu af böfði sér, ok mælti svá: ,,eigi mun

ek minn[a] af fá vatninu, en þat, at vinda búfuna vota". Tekr

hon nú liúfuna, ok fyllir af vatninu, en hon iak ekki heldr enn

it þéttasta kerald , ok eigi var bon heidr vot. Nú þótti þetta

merkiligr [athurörj.

Sá athurör varö í llvammi íBreiöaíiröi, þá er l>órör Sturlu-

son bjó þar, at nienn teíldu kvotru um nótt, ok eí' einn þeirra

nefndr Uernumdr, sá er (irir þeim var. Nú þraut þá lýsit, ok

vandræddust þeir um, ok báðu konur fá sér lýsi, en þær vildu

ekki þat. llermundr mæili: ,,tökum vatn Guöuumdar biskups,

ok reynum þat", ok svá var gjört. Nú brann vatnið sem it bezla

lýsi, ok teíldu þeir meöan þeir vildu, ok lofuöu þeir guö ok

hinn góða Guðmuud biskup.

26. I>essi er frásögn Tbofrjláks Narfasonar: I>á er Guð-

nuuidr biskup Imföi vígt þá bræðr Narfa ok Bárö, sonu Skarð-

Snorra, þá var þat orð á, at af þeim mundu teknar vígslur.

þeir fóru þá at íinnaGuðmund biskup, ok réöust um viö hann

hversu með sk>'ldi fara, en haun sagði svú, at þat veri hugboð

bans, at ekki mundi stoða at vígja Bárð leingra fram , iirir

sakir óspektar sinnar, en þatkvazt bann þó vilja, at Bárðr befði

jafnan krúnu sína, ok kvaö iionum mundu at því verða gagn

en aldri mein," ok þóttú verðir vopnbitiun, þá mun guö svá

lil gæta, at krúnu þinni mun ckki skeðja". Nú bar svá raun

á síþan
,
þá er liárör prestr var í bardaga á Örlygstööum, ok

var særör til óhTis , en ekki sár var í krúnunni. Síþan var

Bárðr græddr, ok var á licykjaijóium með Tuma Sighvatssyni,

ok þar féll Bárðr, ok var á honum liálfr fjóröi tögr sáranna,

ok Hest í böföinu, ok var þó ekki sár [íj krúnunni. Nú er at

segja frá Narfa Snorrasyni, hvat Guömuudr biskup reðr bonum

um sínar vígslur: ,,Ek skal þig til prests vígja," segir hann,

,^ok þú munt þínum vígslum balda til dauðadags, ok alldri mun
messusöngr af þér tekinn, meðan þú lilir, ef þú villt, bverja

heitan sem þeir hafa á, ok mun þó koma sú boðorða breytni,

at þér mun þikkja óvænua um en uú er, íirir því, at þá mun
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af flesluni prestum lekinn messnsöngr, ef eigi vilja til handa

ganga'*. INú var INarfi prestr síþanj ok var aldri messnsöngr

af lionum tekinn, þótt Guðuinndr biskup heföi hann vígðan

eigi at fnllum lögum ; ok Narfi fékk ser konu, en síþan kvómu

út þau hoöorö, at eingi prestr skyldi ser konu eiga, en þeir

er áör vóru kvángaðir skyldu skilja við sínar konur, ella

látu messusönginn , ok skyldi þá heita skilgetin börn þeirra.

Nú tök Narfi prestr þat ráö, at hann fór utan ok fann erki-

biskup, ok þá þat af honum, sem eingi prestr þá annar, at

hann skyldivera ásamt við húsfreygjn sína, ok var eigi messu-

söngr af honum tekinn. Síþan fór Narfi út til íslands, ok

lét aldri messusöng sinn, ok sannaðist svá þessi spásaga

Guömundar biskups.

I^at er iVásögn Guðrúnar Bárðardóttur, at fátæk kona var

sú norðr á Ströndum, er átti niörg börn bjarglaus, ok lá þó

í húsi, ok þótti illt út at ganga; matr var eingi. Hon tók

vatn Guðmundar biskups, ok lét í ketil, ok kastaði á grösum,

ok liföi hon við þat leingi sumars, ok þótti þetta cnn tíöindi,

er svá mátti veröa.

27. Jjat er enn sagt, at kona lét ketil yfir eld, ok bar í

elditorf, en hon sagði börnum sínum at í veri kjöt, ok hugg-

aöi þau svá, er matrinn var eingi. Nú bar svá tii, |at] Guð-

mundr biskup fór um sýslu sína, hann kom á bæ þenna, ok

gekk hon út en fátæka kona, er hon vissi, at biskup var kom-

inn, ok fagnar honum vel ok mæ.lti: ,,gefþú mér nokkut, biskup

sæil, til Maríu þakka; ek á börn mörg inni", ok segir hon

honum tillekju sína, er ketillinn var yfir eldinum. Biskup mælti:

,,ráðleitin þikki mér þú vera, ok far þú nú inn til barna þinna,

en ek muji biöja Maríu, at lion huggi börnin meö þér '. Biskup

reiö nú leið sína, en konan kom inn til barna sinna. Nú kom

hon til ketilsins, ok sér at velh' í ákafa; henni sýnist sem flot sé á

katlinum; síþanleitar hon til, ok var hann fullr af slátri. Uon

var nú stórliga fegin þessi guös sendíng, ok þótti Guðmundr

biskup vel hafa dugat sér í árnan sinni viö I\laríu drotníngu,

ok varö hon allfegin þessi huggan ok börn hennar.

28. Sá atburör varð vestr á Svínaaesi, þar bjó sá maðr

er Jjorkell hét, hann var faðir Barkar, er þar bjó leingi síþan.

l>etta var í þann tíma er Guðmundr biskup var í Kerlíngarfirði,

ok Eyjólfr Kársson hafði hann söttan tii Uvítár; fór biskup þá

I, B. 30
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leyniliga íirir óviiium símim ; var hann ok leingi á Eiði um
sumariL, þat var óbygð ok útlegð , ok vóru þar furöu miklir

reimleikar, svá at menn mátlu þar ekki vera, áðr en biskup

átti þar Ijuld ok menn bans. J>at var nótt eina, er menn vóro

í hvílum ok biskup; þeir heyrðu út dunur miklar ok margs-

kyns ill læti ok glímur miklar. þá tók eitt ílagöit tií oröa: ^Jiér

sofa dreingir, ok her sofa dreingir". Við þetta st^rettr biskup

upp, ok bað menn sína sofa í náöum, en Iiann gekk út með

helga dóma sína ok með vatn sitt ok stökkul. Menn hans

heyrðu út skrœki mikla ok hlaup stór, sem þá er naut leika

ok láta öskurliga; þeim þótti Ijaldit allt hristast ok jörðin undir

þeim. Undrum þcssum fylgði ódunn mikill ok fýla. |>eir lirædd-

ust ógn þessa ok hlaupa út allir, ok viljaforvitnast hvat um biskup

þeirra liði, ok finna hann langt í brott frá tjaldinu, ok spurðu

hann at tiðindum. ,,Smá eru líöindi", segir biskup, ^^en þess

hefi ek hvergi komit, at jafnmargar óvættir ok flugð hafi í eimi
I

stað saman komit, sem hér í Kerlíngaríirði; en þó þikki mér

meiri von, at eigi sc hér jafnmikiU óvætta gangr héðan frá,

sem áðr, ok iáti guð svá veröa, sem ek get tii". Ok þat segja

nú allir menn síþan, at þar verði nú aldri vart við reimleika

síþan Guömundr biskup var þar.

29. Nú skal enn þar til taka, er fyr var frá horfit, er

J)orkell bjó á Svínanesi, hann var messudjákn at vígslu; hann

söDg opt óttusöng ok aptansöng þar heima at sín firir hátíöir;

hann söng aptansung firirMaríu messu um kveldit allt til (^Oagni'

ficat, þá mundi Jiorkell eigi upphaf sálmsins. llann söng iij tíma
i"

Anliphonam firir, ok mundi þá eigi heldr en áör upphafit. Nú
baö hann, at menn skyldu út sjá, ok svá var gert. fíá sjá

menn, at skip ferr at landi ok mart mannu á. ^J>at kann vera",

sagði djákninn, ^^at þar sé sá maðr á skipinu, er œtlaö sé athefja

upp sálmiun hennar Maríu drotuíngar í kveld. INú kom skipit

at landi; var þar á Guömundr biskup, ok söng hann aptansöng

Maríu, sem djákninn gat til.

Bær heitir at Firði á Skálniarnesi, þar bjó sá maðr erJ>or-

steinn hét, hann átti börn murg; en þar er þat bjarg nær bamum,
er börn murg höföu dáit, er þau höföu leikiö sér, en bóndi var

hræddr um burn sín, ok bað Guömund biskup sýngja yfir þeim, þá
er hann kom þar um farinn veg. En biskup mælti viö bónda:

,.vill þú eigi heidr, at ek svngja yfir bjargiuu?'' — Bóndisvarar:
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,,þat miin betr gcgna, sem þú viil heldr firir sjá'\ Síþan fór

Guömundr bisknp til bjargsins ok vígði þat, ok hefir þar aldri

barn dáit né ellri maðr síþan.

Eirekr het maðr, hann var Árnason, hann var veiðimaðr

mikill, hann fór í skor þá er Gráhn[ak]ka' skor heitir, þat er

fnglberg mikit, ok skal eigi í fara fyr en at miðjum morni,

en eígi síþar í brot en at miðjum aptni. Nii fer hann í bjargit,

ok fyglir um daginn viij hundrat eða meirr, ok varð honum

dvalsamt í bjarginu, ok fór hann síþar or en vera skyldi; ok

er hann œtlaði upp at fara, þá kom hönd frarn or bjarginu

mikii, ok skálm í, ok skar í sundr viij þáttuna í festinni, ok

hrukk[u] þeir um höfuthonum, en einn var óskorinn, ok ha[f|ði

Guömundr biskup þann vígt, ok gaf sá bonum líf, með guös

miskunn ok veröleik Guömundar biskups.

ÍiO. I>at er sögn Lambkárs Gunnsteinssonar, at Guðmundr

biskup gisti í Galtardalslúngu; þá varð sá alburðr þar, at hann

stóð upp um morgininu ok gekk til anna[r]s húss , ok klerkar

nokkurir með honuni, ok var hann varla klæddr. þá varð þat

til tíöinda, at sveinn einn fála^kr kemr hlaupandi til biskups,

alnökviör, svá at bann haföi ekki klæði á ser. llann biör bisk-

up, at hann gefi honum nokkut lil klæða sér. Biskup hyggr

at sveininum ok mæltisvá: ^,átUi öngva klæðaleppana, s[onr]"?

segir biskup. — ^^Já, alls öngva", segir sveinninn. — ^^Allóbirgr

þikki mér þú vera, son minn", segir biskup, ,,ok má eigi þat

vera, at ek ráöa ekki or við þig. Nú mun ek vísa þér til fata-

leppu, er María hefir sent þér, ok er[u] þeir niðri á niýri undir

torfstakki þeim, er fir[s]t er bænunV\ Sveinninn varð um fár

s[v]á, ok kvazt eigi fara mega þangat nökveðr. Biskup kvaddi til ij

klerka sína at fara með honum, ok fór liann mjög svá nauöigr

meö þeim. Nú koma þeir til torfstakkanna, ok koma til allra,

ok finna undir þeim, er biskup kvað á, falaleppa vonda. þeir

spyrja nú svemínn, hvárt hann kenni nokkuð lataleppa þessa.

^JÍenni ek vísf'
,
segir hann

,
,,ek hefi átt þetta, ok þiki mér

vera öngu neytir, ok ætlaða ek, at biskup mundi gefa mérbelri,

ok befir ekki María sent mér lötra þessa. I\ú láta þeir bann

fara í tölra þessa ok er hann þá alltötrugr. Nú spyrja þeir

hvárt hann vill nokkuð finna biskup. ,,Ekki þori ek þat nú'\

i) l)ann. 204.

39^
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segir hann, ,,at finna bann'^ þeir mæltu: ,J)at er nú ráð, at

],)ú farir ok finnir hann, oIí segir lionnm allt sem röskligast,

liversn farit hefir". Hann ferr nn mcð þeim, ok rönmjög

nanölig]r. En er þeir koma firir biskup, þá segja þeir hversu

larit heíir. Biskup maílli þá: ^jiví vildir þú, kohr uiinn, Ijúga at

okkr Maríu"? — ^^Ek œtlaða, biskup, at þú muudir ekki til

vita" segir hann, ^Jivar ek hefða kastaö fatatölrum mínum, en

ek vissa, at þú mundir annatlnárt gefa míir betri eöa öngva;

vissa ek ok þat, [at] ek munda eigi þessa missa at heldr, sem

nú máttu sjú ; en nú muntu ráða, hvárt þú leggr nokkut fram

firir Maríu, því at ekki þikki mer hon gefa mér þessa tutra".

líiskup brosti at svörum hans ok mælti: ,,Guð ok María gefr

allt þat, er betra er at hafa en án at vera, ok hafðu nú xij

[áhiir] vaömáls til iMaríu þakka". Hann fór á brot ok varð all-

i'egiun, ok þakkaði forkunnliga vel Guömundi biskupi.

31. l>at er enn sagt, at Guömundr biskup gisti á Jörva

í llaukadal at áliönu sumri, þar bjö þá húsfreyja sú, er þórey

hét ok var Gn'msdóltir, hon var góð húsfreyja ok skörúngv

mikill, ok þá á efraaldri, er sjá alburðr varð ; hon liaföi nokk-

uru áðr mist bónda síns, er Ari hét; þau áttu iij sonu, Hall

ok Guömund ok J)órarinn, þeir vóru allir góðir bændr leingi,

ok hföi þórarinn lengst af þeim, ok var þó firirmaðr aiirabræðra

sinna. J)eir bræör vóru heima með móöur sinni þá er þctta

var tíðinda. l>órey húsfreyja tók allvel við Guömundi biskupi,

ok \ar hann þar nokknrar nælr, ok murt manna raeö honuni,

bœði vildarmenn ok fátækir meun. Nú geingr npp mikill matr

í búinu firir liúsfrcyju, sem von var; ok er sá dagr kemr, er

biskup ætlar brott at ri'öa af Jörva, þá kemr í»órcy húsfreyja at máli

við hann, ok segir svá: ^J)at vilda ek at þú veiltir mér, biskup

sæll, at þú færir um hús mhi áör þú ríöir á brot, ok blcxaöir

mat minn ok aðra hluti, þá cr ck á innan veggja, því at ek

trúi því, at mér veröi allt at drjúgara, at þú sjáir yfir cign

mína". Biskup scgir: ,,þat skal vera þannveg scm þú vill,

systir sæl, því at ck veit, at mikiil matr hefir upp geingit í

búi þínu, meðan ek hefir hér vcrit ok vesalíngar mínir, okvílda

ck, at María drotníng drýgði firir þér í staðinn". Nú ferrbisku])

í búrit viö henni; hon sýndi honum fyrst smjörspann sitl, ok

var þat allmikit, ok stóö í innanvcrðu búri; hann blczaöi smjör-

spannit. Hon sýndi honum skyrkcr sín, þau cr þar vóru í
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iiúririu, því at upp haíðí gengit allr cnn betri matr. Biskup

sýngr nú yfir pessu öUUj ok blcxar svá sem honuin sýndist,

ok mækí vtð húsí'reyju: ,,þess vœnti ek, systir, at guð gæti

þess er þú átt, ok María th'Otníng, ok launi þer þcssa veizln,

cr þú heíh' niér gjörva, ok svá vilda ck at veri", ok þukkar

henni niargraUiga þá góða hluti, cr hon haföi honum gjörva.

Nú ríðr biskup í l)rot þaðun, ok skiljast þau hinu beztu vinir.

32. Sá atburör gcröist þessu nícr, at n\enn Orækju fóru

nni sveitir heldr óspakliga, ok var íirir þeirri sveit Maga-Björu

ok aörir illvirkjar með honum. j>cir ioluöu mat at mönnuni,

en tóku, ef þcim var eigí gefinn eða seldr. I^cir spurðu at

hvnr smjör veri mest í Dölum; þeim var sagt, at |>órey hús-

frcyja á Jöi'\a ætti smjör mikit. l>eir vcröa við glaðir, ok ríöa

þann veg, ok flnna húsfreyjn at máli. l>eir spyrja, ef hon

vildi selja þcim smjör nokkut: ,,því at oss er sagt, at þú eigir

allmikit smjörspann". Uúsfreyja svarar : ,^ekki mun ek yör

smjör selja, ok eigi viö yðr eiga, því at mér þikkir, sem sá

hafl vcrr, er mart á viö yðr". þeir veröa óöir viö þetta, ok

kalla þetta atmæli ok illyröi: ,,ok er þatmakligt, at þú látir smjör

þitt, ok haflr ckki fé firir." —
,
Jívcrsu scm þat verör", [segir hon],

^J)á sel ek yör aidri at heldr." þeir hlaupa inn í húsin, ok

fara mcð styrjöld mikiili ok illyrðum , ok spyrja hvar búrit er.

^TröII visi yðr til búrs," segir hon. — ,,l>ó numu vcr finna

smjörspann þitt," segja þeir. Nú koma þcir at búrdurum, ok

brjóla upp þcgar ok hlaupa í búrit, ok Icita smjörsins ok

iinna okki; þcir sjá þar skyrkcr ein ok kcralda hrata*, en ckki

annat. INú þikkir þeim þetta undarligt, ok tala með scr, hvar

sjá en slægja kcrhng mun fólgit hafa smjörspann sitt; fara nú

enn at lcita um allt búrit, ok finna eigi at hcldr. Nú sjá þeir

einn hlut undarligan, at þar stendr haniarr mikill íirír þeim

í innanveröu búrinu, atþvíerþeim sýndist; þeir berja um öxar-

hömrum, ok stínga í öxarhyrnum, ok gnestr í steíninum. fá
talar til clnn þeirra, at kerlíngin mun vera Ijölkunnig, ,,ok mun

þetla vera snijörspann ra^nar, ok er þetta óvinr, kerh'ng sjá."

l>eir stukku nú brott ok eru málóðir, ok biðja bæöi illz hús-

freyju ok þeim, er þá hefir þagat ginnt. En húsfreyja þakkaöi

,

guði ok Guömundi biskupi, er hon hclt eigu sinni Orir 111-

j ) hraia (hrattíi), jö.
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virkjiim þeim, ok þótti öllum þella vera eu fegursta jartegn,

þeim er heyrðu.

33. Maör liét Jón ok var þorgrímsson^ , hann bjó at

J>verá í Hnjóskaclíil, hann var vitur maðr ok vel at sér, vinsæll

ok vellauðigr. j)at var ciLt vor, at hailæri var mikit norðr um
sveitir, ok var iílt tii matar, ok feingu menn varla þat er menn
þurftu at hafa til atvinnu. í þann tíma fór Guðmundr biskup

um sýslu sína með margmenni mikil; þá vóru með bonum
nuu'gir dugandi menn, en hitt var myklu'meiri [þori], er vóru

gOngumenn ok illhrysíngar, því at hann rak önga á brot sakir

huggæðis, er hans þóttust þurfa. En er liann kom til í>verár,

fagnar Jón honum vel, ok var þar enn bezti beini, ok enu

frjálsuslu hýbýli um kveldil, ok sést eingi maðr i húsum inni

fátíekr á þeim aptni, vóru þar allir menn kátir, nema biskup,

hann var heldr óglaðr. l>etta undrast menn, því at bóndi var

enn kátasli, ok tók við þeim et bezta, enda skorti þar önga

hluti; vissu menn ok, at hann var mikill vin bónda, ok hvárr

þeirra anna[r]s. Nú h'ðr af þetta kveld ok nóttin, ok verðr

ekki til tíðinda. Um morgininn stendr biskup [upp ok ferr]

í klæði sín- ok þeir menn meö honum, er i'rjáisir vóru; fór

biskup til tíða, ok hátlaði öllum háttum sem hann var vanr,

vel ok góðmannliga; ok er biskup haföi lokit líðum, gengr

hatin inn til borðs meö öðrum mönnum; vóru borö upp sett,

ok vist á borin; var þar at öllu vel um búit ok kurteisliga; ok

í þat mund er biskup var undir borð kominn
, þá gengr Jón

til fátækra manna, ok spurði þá, hversu þeim gætist at við-

tökum ok forbeina. |>eir sögðu ekki epth* liggja um þat, at þeim

gætist at öllu vel , ok þökkuöu bónda , ok sögöust hvergi

þar hafa komit, at betr hefði verit við þeim tekit en þar. ^Xkí

þikki mér vel," kvað bóndi, ,,ef yðr gezt at. [iMú er gjört kaup

með oss'\ — ^JJvert kaup er þat?" sögðu þcir^*. ^^Nú skulu

þér fara inn gjörvöil, ok spara ekki af, at hrifsa allt þat er

(irir verör, ok gerit allt þat er yðr er í hug. Lálið ok öng-

um manni tjá til at tala, nema mér, þá er ek vil at gera; hér

i móti skal ek gera yðr slíkan forbciua, sem þér þurílt at hafa

. meðan biskup er hér." l>á svöroðu enir fátæku: .^eigi þurfu vér,

bóndi, at breyta um þetta, sem þú hehr oss gert, þvi at vér

i) ^orgeíi-sson, 204. 2) ura morgininn, b. v, IS, 3) [ b. v. 204.
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erum öU fuUsæl, ok oss nnin langt til slíkrar veizlu ok fagn-

aðar/' — .^Uversu sem þat [er] sagði bóndi, ^\rd skulu þér

þó inn fara;" ok nú gengr bóndi inn, ok þegar jafnskjótt dreif

inn fólkit moö ópi miklu ok harki, ok blaupa þegar í slofuna,

ok æthiðu margir
,

þeir er inni vóru firir, at kominn muudi

úfriðr. Nú iiljóp þegar fólkit at borðunum , ok reif allt ok

sleit þat er bönduni kom á; var ok eígi því iieidr' blíft, er á

borði sjálfs biskups var; nrðu nú stórar árásir ok áflog ok

bölvan. Nú talar biskup um: ^^dragist brot þér veslir menii

ok vondirj ok gerit eigi nieira illt af yðr, ok launið þér ómak-

liga góöa liluti, er þcssi enn góði maör gcrir oss", — Var biskup

þá nokkura hríð harðmæitr, en l'ólkil gaf öngan gaum al því

hvat er hann sagði, ok gjörði allt slíkt sem því kom í hug.

Nú gekk Jón bóndi til biskups, ok kvaddi hann vel ok sagði

síþan: ^jivat er nú. berra, verit nú kátir, hér er nú

komit fólk yðvart ok ferr at vilja síuum; mun yðr nú vei

þikkja, er þér sjáit veslínga yðra ok ölmosur; hæfir þat eigi

at gera í móti yðr, því at ek sá at yðr inislíkaði, er þetta

fólk var eigi hjá yðr i gærkveld, en ek vikla allvel við yðr

taka, ok sá ek at þar dugði eigi afatdraga um viðtökur, eryðr

þótti svá miklu varða." Nú svarar biskup: ^^María launi þér,

bróðir, þínar viðtökur, sé ek, at þú heíir enn verit sem optar

vitr ok huigsæ.r i þessu scm mörgu öðru, ok veri þannveg

myk[it] betr, sem þú vildir hafa ih'ir sét, þótt ek hcl'öa eigi

þol til, sneriligr^ karl, at láta eigi íinna á mér." Bóndi sagði:

,^þannveg mun bezt vera raunar, sem þor vilit fh-ir sjá, eu þat

megi þér þá heldr hugleiöa, hversu þar má verða, er þér

sækit þá menn heim, er mart skortir, þat sem hafa þarf yðr

til forbeina eða öðrnm góðum mönnum, en þá sé þessir slíkir,

sem nú nuittu þér sjá uni bríð. Nú biðr ek yðr, minn herra,

at þér hnrlátiö mér þessa tiitekju ok skapraun, sem ek licii

yðr gert; heíi ek þetta heldr gert til þess, at sýua yðr sann-

indi um þotta mál, heldr en mer þætti svá mikit firir, at gefa

vesli'ngum þi'num mat um máls sakir cöa tveggja eða þi'iggja;

skulu þér ok þat vita, herra, at eigi skorti þessa menn beldr

mat eða annat, en þá sem inni sátu hjá yðr. Nú vil ek at

þér sendit þá menn, er þér trúit, at sjá þat herbergi, er ek

j) ei-, h, y. fi. i) ])anii. 201} smorligr(í'}, /í.



604 BISKUPA SÖGCR Guðmundar saga*

hefir búa látiö fálækum mönnum þínum, eöa þat annat sem

þar þarf at liafa. INú bið ek þig, at þér geílt þeim orlof til,

at þeir fari aptr til þess herhergis er þeim er búit, ok vil ek

því heita þer, at þeir skuhi hafa þat er þeir þurfa, meðan þeir

eru hér með yðr," Biskup játti þessu blíðhga. Síþnn mæUi
Jón bóndi: ^^farit nú aptr, yllir fátœkir monn, ok gerit öngar

ónáðir né harka héðan frá í mínum Iivbýlum/' Síþan keppast

allir fátækir menn um út at ganga [íegar, sem bóndi beiddi, ok

gerðn öngan liarka þaðan frá; en biskup segir at hann þarf eigi

menn til at senda, al sjá þat er Jón geröi til þeirra, kvað þat aUt hezt

gert, sem hann sæi íirir. Síþan fær Jón menn til at ræsla stofuna,

ok bera brot Ie[i]far þær ok keröld, sem fólkit hafði eplir látið,

því at þat var öngum frjálsum manni hæft; lét bóndi þá setja borð

í annat simi firir biskup ok menn hans, skorli þá önga hluti

heldr en fyrri, þat er haía þurí'ti; var nú biskup cnn kátasti

ok allir hans menn, ok sögðu, sem satt var, at þetta var bæði

viturligt bragð ok röskligt, er Jón hefði gert, því at þess þótti

jafnan áfátt vinum biskups , at frjálsir menn máttu eígi hafa

náðir firir fólki því, er honum fYlgði; bar svá opt raun á, at

. hann sjáli'r kom eigi til leiðar at setja þat eða siða, eptir þvi

sem hann vildi, ok launaði þat lionum svá þessa miskunn, er

hann gerði á því. Nú Iiöfum vér eigi heyrt, at yröi lleira til

tíðinda í því sinni, er Guðmundr biskup gisti Jón; fór biskup

í brot ok lið hans allt, þá er hann var búinn. Leiddi bóndi

hann út vel ok sæmiliga; skildust þeir enir beztu vinir. þakk-

aði Guðmundr biskup vel beinann, sem vert var.

34. 'INÚ skal segja þann atburö, cr varð fyrr í sögunni,

þá ev Guðmundr biskup var í Steingrímsfirði, úðr hana fór utan,

ok vann sigr á fjanda þeim , er meiddi menn ok gjörði svá

mikinn ófrið af sér, at varla fannst dæmi til í þann tíma kristn-

innar. Bœ.r hét á Eyjum^, sem er norðr frá Kallaðamesi, þar

var meybarn fætt; vóru feingnir til tveir menn, karlmaðr ok

kona, at fara [meö) lil skírnar á Slaö í Steingrimsljörö, því at

þá var eigi kirkja á ííailaðarnesi , ok er þau kómu til [Mikla-

steins-*, þá leggjast þau niör, ok leysir konan af sér barnit, en bann

legst með konuuni, en er þau koma til barnsins, þá sýnist þcim

i) Sclkollu þáttr (kap. 34— 35) er höi- settr inn cptir201; en vantarí^.

!i)lci()r. ; Eyruin, 204. .i) [ þann. eptir sögu Aríjgn'ms ; vcikleilí.s síns, /í.
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þat dautt ok illiligt, ok þar láta þau eptir barnit; ok er þau

koma skanit í burt, heyra þau barnsgrát, ok fara epUr hljóö-

unum, ok svndist þeim þat þá enn iíiiligra en fyrr, ok þora

þá eigi [í] nánd at koma; fara nú heim, ok segja af hit Ijós-

asta at því sinni. Fara menu uú ok leita Itarnsins, ok finna

eigi; en lithi síðarr sýndist þar kona, ok eigi fríð ásýndar,

því at stundum þótti scishorut á vera; fyrir þat var hon Sel-

kolla kölkit. Skildu meun nú af þeim atburö, at óhreinu andi

var hlaupiini í búk barnsins, ok mátti sjá Ijanda þann dag sem

nætr; ok er af því Selkollu-Kleifar kallaðar. — Dálkr het bóndi,

ok var þórisson , hann bjó at Hafnarhólmi í Steingrímsfirði þá

er þessi tíöindi gjórðust; hann var smiör, ok þótti vinsaíll maðr.

þorgils het anuarr smiör, Dálksson, Vigdís het kona hans, hon

var væn ok góð húsfrevja. þat var einu dag , er bóndi gjöröi

skip sitt einn sanian i nausti, hann var kvennsamr, ok um dag-

inn sýndist honum, at kona hans gengi í naustið; hann bregðr

á blíölæti við bana, þvi at þaa vóru vön til slíkra leika. Nú

legst bann með þessari konu, eigi síðr fjanda en konu at

var ijandi hans til at gjöra sér skömm en öðrum mein, ok

sem þau vóru skilin, þá þótti[st) hann ætla, at þetta var eigi

kona hans, lieldr óhreinn andi, Selkolla, leitar hann þá heini,

en Selltoila vill eigi skiijast við bann, ok var hatin mjög máttfarinn

er hann kom heim, ok or allri numnligri náttúru, ok þó kennist

hann við, ok sérhvathonum var orðit. INú legst hanu í rekkju,

ok urðu nienn at gæta hans nótt ok dag firir Seikoilu, ok ákalli

þessa óvinar, en sá ijandi gekk svá djarlliga, at menn þorðu éigi

at fara nauösynja siuna um þær sveitir, þó at braustir menn væri;

gekk þessi Ijandi svá um daga scm um nætr, ok engi var óhræddr

um sig þar um sveit, því at hennar var iivergi örvænt, því at

hou kom upp or jörðu, svá inni sem úti. Oon sækir svá

at Dálki, at öngir þorðu nær bonum at koma. þorgils dani

liggr lijá Dálki um nætr. Á einni nótt ræðr Selkolla ú hauu,

ok spreingir or honum bæði aiigun, ok liggja þeir nú báöir,

annarr hálfdauðr , en annarr aumliga haldinn , ok vaxa nú

vandræðin.

35. þenna írma fór Guðmundr biskup norðr um sveilir,

ok þá er hann kom í Kollaljörð, þá ríða þelr Ilelgi IlUigason í

Kálfanes[i] ok ÓlalV af Kirkjuhóli, ok buðu lieim Guömuudi biskupi.

l>etta var um vor, ok var niikit hallæri í landinu. IViskup þiggr
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heimboð þessi , ok gistir hann í Kálfanesi fyrri. Helgi bóndi

lét skera XX gcidínga, því at eigi fengust matkaiip, en niart

fólk var með biskupi. Dóncli bað biskup vígja brunn sinn, ,,ok

þaitti mér allmikit við liggja, at heilagr yrði'', segir bóndi.

.^llví mmida ek eigi sýngja yfir brunni þínum , bróöir"
,

segir

biskup, ,,en guð ráði helgi hans, sem öllu óðru', ok vígir

biskup brunninn, ok cr þetta [valn] svá heilagl, at þat var

borit í h'nhúiu yfir SteingrímsfiOrö , ok þótti sem svell at sjá,

meðan í húfunni var, en þá var þur, er or var tekit vatnið,

ok verða stórgeðir atbiirðir at þessu vatni. Jjiskup var tvær

nœtr með ÍJelga bónda. Síðan fór biskup áKirl^juból lil Ólafs

Helgasonar, ok var mart fátækt fólk með honum. Olafr lét

skera xx geldínga til kostar biskups mönnum lalækum , er

honum fylgdu margir
;

skiplir biskup þvíupp öllu með fátækuni

mönnum; ok er uppi var kjötið sauöanna, þá þagnar biskup.

Helgi finnr þat ok mælti: Jwi ertu svá hljóðr, herra, viö

mig, þikkir þér at nokkut, eðr olTátt lil láliö?"— Biskup mælti:

,,þú baöst mig öllum xx geldíngum skipta með fálækum mönn-

um'\ Ólafrmælti: ,^svá skyldi ek talat hafa;" tók hann þá gær-

urnar ok færir biskupi
;

gaf biskup gæru hverjum fálækum

manni; var biskup þá kátr síöan. Svá segist, at einn kryph'ngr

var með Olafi, er l>orbjörg hét, ok gengu knén í bríngspöhma.

Olafr bóndi bað Guðmund biskup h'kna þessum kryplíngi.

Biskup mælti : ^^makligt væri þat, ok biöja ska! ek fyrir hcnni

til guðs, ok Maríu drotníngu ok Michael eingil, at þau líkni

henni, ok skal leggja hana í sœng mína í nótt, er ek gong

tii söngs," ok svá var gjört; en um morgininn var hon borin til

kirkju, ok selt niðr hjá aitari tii hægri hliöar lijá biskupi, ok

gekk hann þrysvar lil hennar í messunni, ok it .siöasta sinn,

er hann hal'ði þvcgit sér; síöau reiö hann vatni á kryplínginn,

ok blczaði hana, ok varð hon þegar í stað heil, og gekk scm

hon aldrei heföi krept verit; lanst mönnum mikit um þenna

atburð, ok lofuðu allir guð; liföi hon leingi, ok sýndust hennar

ör síðan til vitnisburðar. Nú fór Guömundr biskup til Uafnar-

hóims, eptir bænarstað Ólafs ok Helga og margra anuarra, al

biðja til guðs firir því fátæka fólki, er þar var mjög illa komit

sakir hins óhreina anda, er þar gengr; var biskup við *t'j. mann
ok klerkar hans, ok vóru mjög hræddir allir, nema biskup;

kom hann þar um kveldit, ok var iiit at koma sakir aumleiku
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rólks ok ódauns í luisum. I>ar var sút ok grálr á fólki, er

kvalit var af óhreinum anda; kom þá huggun aumleiks mauna

er fyrir vóru. Eigi varð lil tíöinda, ok var búin sæng- biskups

í stofu öðrumegin dyra til hægri handar; signdi biskup ena

sjúku, ok gekk síðan til hvílu sinnar, ok settist niðr í rúmit.

ok ætiaöi at fara af klæðum. INú verör þjónustumanni um
fehnt, at taka hosu af biskupi; í því hleypr til ein kona, at

því sem svndist, ok tekr til fótar biskups ok kippir af hosunni.

Nú sér biskup hvat konu þelta var, at þar var komin Selkolia,

fóstra Dálks bónda, ok dylst hon þá eigi fyrir biskupi. iNú

sér biskup, at eigi mun svá búit hlýða, ok þrífr af henni

liosuna, ok keyrir í höfut henni, ok biðr fjanda þann fara þar

niðr sem komiun var, ok svá var, at hon sukk þar niðr. Síðau

lét biskup alla hcimamenn vera í stofu hjá sér um nóttina,

ok svaf fólk h'tið, en biskup var leingstum á bænuni. Um
morgininn iét biskup gjöra krossa vj ok einn mestan, svá at

færri hafnarkrossar eru stærri, ok færir síðan á llamar, þar »

var bænahús; ok við bekk þann, er var millum bæjanna, þá

er biskup fór þar yfir, kom þar upp Selkolla, ok vildi gleltast

við fylgdarmenn biskups, ok sá hana þeir einir, er ófreskir

vóru; ok þá er biskup sá hana, gjörir hann krossmark móti

henni, ok mælti: ,/ar þú, óhreina audi, niör, ok kom aldii

upp í Vestfiröínga Ijórðúngi, ok gjör öngum hér mein síöan,

ok lát mig eigi þurfa at færa þig niör í þriðja sinn í guðs

uafni;" ok þá í stað fór hon niðr, en þeir fóru á llamar ok

súngn þar messu ; ok vígði biskup þar krossa þá vj, er hann

lét gjöra; ok valn þat, er hann vígði til krossanna áör, þá mælti

hann at hella skyldi á þak bænahússins enu syðra megin, ok

sagði, at mönnum mundi gagn at grasi því, er þar rynni upp,

ef svá vuu'i meö farit, sem hann sagði firír, ok bað jafnan

eptirhita nokkuð af hinu ytra þnkinu, þá er þakit er. Síöan

fór biskup á burt af llamri með krossana, ok þá er hann kom

þar er Selkolla sökk niðr, baö biskup kross hinn mikla þar

niör selja, ok þar standa, meðan nokkurt tré væri heilt í, ok

menn skyldi dýrka hann meö iýsíng ok bænahaldi, guði til

dýrðar ok hinum helga krossi. Sækja menn þangat sem til

hcilagra staða, ok brenna Ijósi firir þeim krossi, úti sem irini

[íj kirkju, þótt hregg sé úti. þá fór Guömundr blskup licim

til llafnarhólms, ok setti þar f fjórar átlir krossa, ok enn fimta



I

608 RISKUPA SÖGUR. GnöimuKUr

setli hann þar upp í stofunni, þar som Selkolla fór niðr undan

hosu hiskups, ok þossir krossar standa þar enn í dag. þii

inæiti Guðinundr biskup, at Dálk bónda skyldi færa til Staðar,

ok sagði hann fá daga lifa rnundu, ok í'ór sem biskup segir,

at Dálkr dó þegar hann kom til Staöar; en l>orgils dani llfði

leingi síðan, ok var sjónlauss meðan hann lifði.

Teitrhel maðr, hann var faöir Steingn'ms, er bjó at Kambi

á Ströndum. Eptir andlát Dálks fór Teitr yíir Flóa til Mið-

fjaröar; ok ev þeir kómu frá landi, þá þótti þeim undavlegt,

er skipit var hlaðit í kaf undir þeim, en þeir höfðu ekki á.

I>á sjá þeir aptr í skipinu hrossknúlu eina hrá ok óþokkuliga,

ok bauð þeiui ótta, er þeir sjá, ok mæltu , at þeir mundu

kasta firir borð ; en þat dvaldist, því at veðr var hvast, svá al

þeim var við bana búit, ok því var eigi ráðrúm til at kasta

knútunni, ok bar þá skjótt inn yíir flóann, og lendu at Hvamms-

naustum, ok þegar er skipit kendi grunn, þá kastaði Teitr

knútunni íirir borð. fá sá einn þeirra, at Selkolla gekk þar

á land upp er knútan kom niðr, ok skildu þau svá. fökkuðu

þeir guöi, cr Selkolla mátti þeim eigi mein gjöra. llöföu þeir

áðr fundit Guðmund biskup, ok tekit blezun af honum áðr

um daginn, er þcir fóru; bað lumn þá fara varliga ok í guös friöi.

30. Börkr het maðr ok var Aiason, hann var heimamaðr

at Sauðafelli með Vigfúsi Gunnsteinssyni; hann var sendr suðr

á Akranes eptir mjölum, er Vigfús álti. Nú verö[r] ekki til tíö-

inda í hans ferö fyr en haun kemr sunnan undir iirattabrekku,

ok rekr haun hestinn íirir sér, ok gekk hestrinn af leiðinni

íirir honum; hann vildi þá vísa honum á götuna, ok hafði

broddslaf í hendi, ok kom broddrinn í auga heslinum, ok hljóp

augat út á skoltinn, ok fór hann svá heim með hestinu til

Sauöafells, ok sá menn þá hestinn, at augat var frosit á skolt-

inum , sem von var í frost[i| þvíiíku sem var um daginn. Nú

gáfu menn öngan gaum al hestinum nokkura daga. Einn dag

gekk Börkr bóudi til brunns þess, er vígt liafði Guömundr

biskup, ok vildi bergja á vatninu; hann ser nú at hestrinu

stendr hjá brunninum ok var mjög dapurligr, sem voa var.

Bóndi tók horn eitt, er var hjá brunninum, ok (h'ckkror; en er

hann haföi drukkit sem hann vildi, þá fylldi hann hornit af

vatni ok fór til hests|ins| þar sem hann stóð. Ilann stcypir

vatninu í augastaðinn , ok cys á allan hcstinn vatninu; síþan
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íör hann lieim, en hestrinn stóð eptír, ok gaf ehigi maðr gaum

al honum. En fám dögum síþar var hestrinn sénn á biti meö

öðrum hrossnin, ok var hann svá heileygr háðum angnni, sem

honum heföi alciri nieint voröit. N'ú þótti sjá jartegn fágæt

ulkim þeim cr þeLta sá ok vissu mcð sunnu, ok Jofaðu guö

ok enn góða Guömund biskui), þeir er heyröu þenna atburð.

37. Á dögum iMagnús konúngs Ilákonarsonar kom til

Hóia Jörundr biskup þorsteínsson . ok á enu átla ári biskups-

dóms síns, þá varð sá atburör þar heima at HóUim á staðnum,

al þorsteinn hel prestr þar, ok var kallaör faraprestr, hann

hvíldi í kirkju ok varðveitti vel kirkjuskrúöann ok hríngdi tii

tíða, hann var skynsamr maðr ok réttorðr; hann þóttist heyra

páska sunnumorgin brak mikit til stúku Guðmundar hiskups,

ok sprettr hann upp skjótt, ok varö nokkut viö ótta, ok gekk

til stúkunnar, ok hugði at vandhga; honum sýndist sem kista

sú, er var um h'kama Guðmundar biskups, veri kominn upp

or jörðinni, ok lægi moldarflaga ein ofan á kistunni miðri.

Hann tók til hendi sinni, hvárt svá veri, sem honum sýndist,

ok var þateinnveg; þá sagöi hann biskupi ok fleiruni mönnum.

Síþan gekk biskup til kirkju ok fleiri menn aörir, ok er þeir

koma í stúkuna, þá sá þeir önga nýbreytni. INú reiddist bisknp,

ok þótti sjá nuiðr vera lyginn, ok lók illa á honum, og rak

hannábrot; en hann hélt sögu sinni, sem áðr haföi hann sagt.

38. Sá alburör varð atHóIum, at eldr kom í liúsþat, er von

var al allr bærinn mundi brenna, ok var margs í leitað, ok gerir

ekki. Nú |erj sngt til biskupi, ok lumn spurör, hvat at skyUli gera,

en hann vár þá á bænum íirir altari, at því er mönnum sýnd-

ist; ok þá mællu mcnn við biskup: ,jeggit til nú, lierra, gott

ráð ok skjótt, at eigi brenni bærinn." Bisknp svarar: ^^taki

valn Guömundar biskups ok stökkvi því í eldinn." þeir geröu

svá, ok sU^knaöi þegar eldrinn er vatnið kom í. En um daginn

eptir þökkuða klorkar biskupi þat it góöa ráö, er hajin haföi

þeim gcíU, ok sögöu ekki annat hafa tjóat, hvat sem at var

gert. liiskup svaraöi: ^^kvaðst ekki þctta ráð geíit hafa, ok

eigi vilað eílxganginn. Litlu síþar eptir þcnna atburð er þat

sagt, at Jöru[idr biskup lét taka npp or jörön bein Guömundar

hiskups ok tveggja presta meö honum, cr lágn ái sína hönd

honum hvárr; hét annarr Björn , en annarr Gunnstcinn. þar

\ar \iö herra Uafn Oddssou,. ok sagði hann s\á, at Uann vissi
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eigi, hverra manna bein þat vóru, er honum vóru sýnd, ok

öngum þólli meira um vert þess[i] bein, en annara hversdag-

ligra manna, ok^ bein Guömundar biaknps veri þunn ok

sa^rig, ok málti þat \el vera, því at hann var harölífr Her í

heimi. Sú var í'rásögn Bjarna lla[ll]freðarsonar , er þá var

djákn at Ilólum, er iíkamr Guömundar biskups var or jöröu

tekinn: ,,þat sá ek," sagði hann, ,^at menn gról'u gröf í stúk-

unni mannsvaxtar eða djúpara, ok settu þar niðr kistu Guð-

mundar biskups, ok fylldu síþan þá gröf af nioldu, ok ferðu

þar á ofan stórgrjót."

39. Ljótr prestr Refsson'^ bjó í Árnesi á Ströndum í Tró-

kyllisvík; hann átli þrjá sonu: [>orkel ok I^orgils ok Kálf. Ljótr

prestr ámelti jafnan Guðmundi biskupi. I>at var eitt vor, er

niannfundr var í Árnesi, at þar kom mart fólk. l>ar var kominn

Ásgrímr bóndi af Kallaðarnesi , vin Guðmundar biskups. Á
þeim fundi var mart talat um vatnvígslur Guömundar biskups,

ok lofuðu þat alhr mjög, ok sögðu hann verit hala helgun mann

í sínu liTi, ok svá eptir lífit. Ljótr prestr kvað þat vera all-

mikla lygi ok lokla'su, ok mikla ábyrgð at fara með slíkan

hégóma, at trúa á vötn hans eöa steiua. Synir prests, þorgils

ok Kálfr, fóru í fjöru sem önnur ú[ngjmenni; þá sá þeir

hrog[n]kelsi-* á skeri einu. Nú fara þeir fram í sker þau, er

þurt mátti fara, ok var þá sund til hrognkelsins , ok var

þat eigi vætt. Nú veðr Kálí'r út á sjóinn, ok sökk þegar niðr,

sem steinn, lii grunns. þorgils sér nú at Kálfr er sokkinn,

ok grætr haim nú, ok fer heim aptr, ok fellr at honum sjórinn.

Hann kemr í stufu ok grætr, ok mælti til fööur síns: ^^dauðr

er kusli." Prestr mælti: ,,eigi hiröi ek, þótt kusU sé dauðr".

Sveinninn mælti : ^JÍáH'r er dauör." Prestr svarar : ^^margir

kálfar hafa dáit firir mér." Sveiuuinn mælti: ^jíálfr er dauör,

bróðir minn." Prestr spurði: ^jivar dó hann?" — Sveininum varð

seint um að greina. Prestr biðr menn duga sér ok leita at

sveininum. i>eir fara nú á skipi, ok segir þorgils hvar von var.

feir funnu [tilj Kálfs í brúkí í sjófardjúpi, ok krökuðu þeir

hann upp ok fluttu hann til lands, ok sýndist öllum hann dauör;

segja menn presti þetta makh'ga skript, ok guð niundi honum

reiðzt hafa ok enn góði Guömundr biskup, er hann ámælti slík-

um guðs vin, ok báðu prest iðrast ok biöja guð miskunnar.

t) \)óttf h. V. /í. 'j) Hepsson> /í. 3) krogkclsi, B,
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Prestr iöraöist nii mjög viö allt [jafn sa]nian, sonartjónið ok

orö þeirni. INú spyrja menn presl, ef hann vill vegsa(ma] Guö-

mund hiskup ok vígslur hans, ef hann þiggr þat af guöi, al

Kálfr lifni af vulni hans; en prestr lezt þat vilja feginu, ok

hulda heilagt ártíöardag hans meöan hann lifði, ok gera þá

jafuan nokkura hluti íirir hans nafn. Síþau var tekit valn

Guðmundar hiskups, ok er haldii upp höföinu sveinsins, at

vatniö rynni sem leingst í brjósliö; ok er þat kom í brjósl svein-

inum, þá koma bláir llekkir í höroudit, ok því næst roöuuðu

þeir við áriöu vatnsins, ok \ar þá alvotr h'kaniriun, ok þá kom
roði í kiðrnar, ok litlu síþar In-ærðust fíngrnir ok iukust upp

augun, ok þá var mjög allt senn, at sveinninn hfnaöi ok var

alheiil, ok þótti öllum mikitum vert þessi tíðindi ok lofuöu guö.

40. íngibjörg syslir Ilelga Lambkárssouar bjó vestr í

Aöalvík, hon var mikill vin Guömundar biskups [ok] treyslisl

mjög vígshnn hans meö guös miskunn; um vorit var matfátt

þar ai hennar, ok hrir uppsligníngardag var þar ekki kjöt á

hæ heunar nema eilt sauöar þæri. IJon átti eiun kálf fárra

nátta gamlau, ea áðr kálfriun var skorinn, þá lét hon hann

drekka vatn Guðmundar biskups, ok vænti at lienni mundi þá

drjúgara verða. INú var skorinn kálfrinn, ok var í Ijórðúngr

mörs 5 ok þóili mönnum þetta undariigl. En húsfreyja varö

fegin; hon lætr í sex fjóröúnga ketil kálfskjötið ok möriun, ok

l)ar lœtr hon i þærit; ok færir upp sIát[r]iL, er soðit var. íngi-

^j^í'g jós af ílotið af kailinum, ok var þat nokkuru meira verk en

hon hugði, ok lofaöi hou guö ok cnn góöa Guömund biskup.

-il. Kona hét Oddkatla, er haföi andíitsmcin þat er meuu
kalla jótur; hon bar á vain Guömundar biskups, ok var á fám

dögum heili. ]>essi kona irúöi mjög á vígsiur Guðmundar

biskups , ok sjá en sania koua sáði' fimui mælum korns at

áiiðnu sumri í ótadda jörð, ok um hausiiö tók hon af þeim

akri xij íjórðúnga mjöls, ok þótti mönnum þessi ávöxtr fágælr,

ok þökkuöu guöi.

42. Jón hét bóndi, er bjó [at Hóli^ á Uangárvöilum, kona

hans héi Gyríö, en }>orvaldr son hans
,
þroskaör mjög ok vel

menlr. lim hausiiö stökk hOnd hans or hö, ok kvómu þeir

eigi j liðinn, er iijá vóru. J^á kom til Oddr l>órarinsson ok Fil-

ippus Árnason, ok Skeggi Klængsson, ok viidu hendiuni konui

I) líM, 204. 2) [ b. V. 204.
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í liðinn, ok fengu ekki íit gert. Um nóttina dreynidi J>orvald,

at maör kom at iionum oIí mæUi: ^^livárt þótti þer, í'óstri, vaxa

vevkrinn í hendinni, er þeir toguðu'f' — ^J^at ev satt"
,

sagði

I>orvaldr. Dra|u]mmaðrinn mælti : ^Játtu sækja vatn Guðmundar

biskups, ok ber á böndina". J^orvaldr svarar: ^,þat bannar

Árni biskup, ok er niðr laginn brunnriun". — íit síðr

ok", segir hann, ^^sendi móöir þín eptir valninu; hon beitr

fast firir þi3r'\ Um morgininn segir bann móður sinni þenna flrir-

burö. ]Nú sendir bon þegar tii Keldnahrunns, er þá var ónýítr al'

boði Arna biskups. llaini kemr ok scgir eyrendi sitt Gró, bróður-

dóttur herra Sighvats IJálfdanarsonar
,

leyniliga. Hon svarar:

kvað þau skyldu leyniliga mcð fara, ok ícrr hon með honum.

Nú grafa þau þar til, er þeim þótti líkast, ok finna ekki. fá
heitr Gróa til, á guð, at þau íinni vatniö, ok á enn góöa Guð-

mund biskup; lion heitr, at varövcila hann vel, meðan hon

liföi ok væri at Keldum, ok fcstir hon nú heitiö, ok söng meö

Paler noster^ ok feilr á kné, lýtr heim kirkjunni. Nú fara þau

lil i annat sinn, ok þurfa lu'i h'tiö viö, ok sprcttr þá upp bruðr-

inn. Ferr sendimaðr hcim nieð sitt cyrendi, ok ferir búsi'reyju

vatniö, ok bera síþan vaLuið á hönd þorvaids iij daga; ok á

cnum þriöja degi um aptaninn tók bóndi hart til handar |>orvalds.

þáheyröu mennbrest mikinn. Jón spuröi: .^hvatbrast, J>orvaldv

minn"? — ^jsú. hljóp hönd mín í liöinn" [segir hann]. þá lofuöu

þeir guð firir þessa niiskunn, ok urðu fegnari en frá megi segja.

A'ó. Á því ári, er göfigr herra Auðunn biskup kom til stóis

at llólum, varð sá atburör á Eyri í Hvalvazfiröi, at kona sú

er þorbjörg hét skyldi fæöa barn, ok kvaldist leingi í sjúklcikn-

um svá at hon gerðist banvæn; ok svá scm höfuöit var fælt á

barninu, tók afhcnni sóttina, ok nam viö heröunum, ok lá hon

[svá] matmáls stund, ok þótti svá öllum, cr hjá vóru, scm vís-

ari veri hvor[o]tveggja, konunni ok barninu, [dauöi] eu líf. Siþan

heitr Olafr bóndi hcnnar á enn góða Guðmund biskup, hcnni

til hcilsu ok h'fs barninu, at láta sýngja sálumessu föðurmóður

Guðmundar biskups, ok gci'a x mcrkr fiska fátækum mönnum.
Ok sem hann liefir heitið, fæðist barnit án dvöl, með hinum

minnsta uáltúrUgum verk, er konur eru vanar at hafa í barn-

burði; var þá líf meö barninu, ok rctti fótinn auuan. Síþan

var skírt af leikmanni barnit, ok siöan andaöist barnit, en konan

fckk fulla lieilsu sína á sama ári, ok var þessi atburðr svarinn.
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M. 'JNæsta |jnðj;i dag firir Gregoriusmessu, en þá var hon

ú irjádng, þá l'órllramn- prestr um Leirdalsheiði ok með hon-

um sá níaðr, or Jíórðr het; þcir ráku tva'' geldnaat ok kú.

I>eir kvómust í föruneyti rneð þeim mönnum, cr óku um heið-

ina, ok svá sem þeir kvóniu upp í liálsinn frá TröUadal'
, þá

mæddist kvrin, ok fara föronautar þeir[ra] undan upp á hálsinn-'

í'rá TröUadal ok híöa þar. [>á rekr prestr fram til þeirra

þau enu geidu nautin , ok síðnn fara þeir veg sinn, en prestr

ríðr aptr til fórðar ok kýrinnar. Ilann talarmeð sér: ^^ef kvrin

kemr lífs af heiðinni, þá gef ek fátíckum mönnnm mjóik þá,

er kýrin mjólkar hit fimta mái frá því er hon kelfir, lil dýrðar

guði ok Gnðmundi biskupi Arasyni; en veit ek þat, enn helgi

OialV, at þú mátt þetta gera, ef þú vili
,

því at þú liefir mér

i)æði Itjáipat á sjó ok iandi, er ek hefi á þig kailat, en þenna

l'arargreiöa ætla ek Guðmundi biskupi með guði; en þó biðr

ek þig, at þú sér eigi í móti mér". Ok scm prestr kemr tii

förunauts síns, þá ferr hann af baki, ok leiðir kúna í heiðar-

brún, ok æja þar. þeir fara síðan upp á heiðina, ok tekr göngu

af kúnni, ok því næst slær hon sér niðr fiatri; var þá hállnut

leið til bygðar, þó at snjóiaust væri, en nú var snjór ok ófærð.

|>eir settust þá niör. \)'á mœlti prestr viö |>órð: ^jivat er nú

til ráða, viltu aptr snúa"? — Hann segir: ^^hvorki wim ganga

aptr nc fram". Prestr mælti: ,,ráðin þikki mér kýrin til dauða,

ok get ek, at Guðmundi biskupi þikki ofiitlu heitið , ok skai á

auka. llann skai eiga ok hafa iiáii'an kálfinn í kúnni, ok skai

eku|)pfæða, ef lifa viii; ok ef þal er kvíga, skal ek gefa liálfa

leigu fátækuni mönnum þann tíma er kýr er, ok svá hálfa, þá

er ek drep". Ok sem þeir hafa súngit fimm sinnum Pater

nosCer ok fest lieitið, þá stendr prostr upp, ok veitir kúnni, ok

segir: ^/lug þú nú, Guðmundr biskup, í guðs mifni". Scm hann

hafði svá sagt, stendr kýrin upp, ok gengr með því cr þeir

tráöu snjóinn firir, því at ófærð var svá mikii, at kýrin óð af

kviði, ok gckk iangt, ok þá legst iion niðr ok hvíhst. Síðan

stendr hon upp, ok gengr um nóttina, þar tii cr hon kemr tii

Grýtubakka; mundi þá eptir þriðjúngr nætr. Um morgininn
1

,

1 i.^.

i) Ijessi atbiir^r cr sagibi* á sama úri, b. v. 204.

•-•) Ilraiii, 201. 5) TröUadalsá, 20'1.

i) ok, b. V. B, (tg cnílar fí (057 C) á ])ví or^i , og cr lió^an frá teki^

optir 204.

I. B. 40
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eptir var kýrin svá i'ull ok þriíleg, sem hon liei'ði aldri í volki

verit, né í ferð.

45. Einarr liét maðr ok var Andrésson, liann lók angna-

verk, ok honuni var krankt í fæti; getnaðarlimirnir þrútnuöu.

svá at hann varð at haia klæði neðan undir til léttis, því

honum þótti sem sHtna mundi ella. Ok einn dag, scm hann

var úli líjá sleða sínum, þá vazt i'ótrinn undir honum, svá al

hann gat ekki við spyrnt; þá tók hann rim or sleðanuni ok

studdist við inn í hæinn. J>á þykir Einari þýngjast: heíh' krank-

leika í augunum, svá at hann máttl eigi sjá, en í fótunum.

svá at hann mátti eigi ganga, sárleik af þrútnan getnaöarlim-

auna, ok um nóllina fckk hann ekki solit. \>ú kallar hami á

tiuðmund biskup Arason, ok hél at láta sýngja iij sálumessur

íirir sálum föðar ok móður Guömundar biskups, ok þcss, at guð

gæfi honum aldrs heilsu; ok eplir heilið sofnar hann; ok um
morgininn eptir mátti hann vinna, ok fékk alia heilsu sinna

meina, ok til marks hér um, at þat eystað, er honum var

sárara ok meir niðr sigit, var komit upp í kviðinn, en tómt

skinnit eptir, ok svo hefir jafnan verit síðan.

Einarr hét maðr, ok \ar Andrésson, hvers el sama nú

strax var gelið, [iiannj álti ross er sýktist, ok lá í húsi ok

sperði frá sér fætr, ok lá svá þrjú dægr, ok vildi ekki eta.

þá hét Einarr at sýngja v Pater nostvr til dýrðar guði ok

Guðmundi hiskupi; ok enn næsta morgin kom hann til rossins,

ok stóð þá við stall ok át, ok var allvel heilt síðan.

4G. Maðr hét Sigurðr, ok var Vigfússon, er álti lamb þal er

hvarf frá öðru fé vj. dag jóía; hann fór at leita, ok fánn eigi.

[>á hét hann á Guðmund hiskup, at gefa ölmusu jafnlengdar

dag hans sh'ka sem honum sýndist, ok söngum nokkurum. Síðan

kómu snjófar myklir ok hríöir, ok viku síöar en jólin leitaði

hann lambsins , ok fann hfs í á þcirri, er mjög langt var frá

bæ hans, ok stóö í vatni, ok hafði hvergi mátt ganga or þeim

sporum. þat hafði etið af sér ull alla. l>etta sama lamb þrifg-

aðist vel síðan.

Snorri hét maðr Mugnússon, er tók augnaverk svá mykinn,

at hann þóttíst varla þola mega; ok næsta dag ílrir jól bað

hann Ijá sér húfu þá, or álti Guðmundr biskup. Ok sem húfan

kom á höfut honum, æstist vcrkrinn at eins, ok um nóLtina

sofnar hann, en um morgininn vaknar hann heiU. INokkur-

um vetrum fyrr varþessi maðr sladdr í Flatcy til fiskjar; hann
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bar torfu mykia tii íiskalilaöa síns, ok hrapaði til talls, ok kom

niðr lœrit. Flonuni varð ilil við. ok þrútnaði á lionum lærit.

svú at liann þótlist alverkja af. líann lagöist i sæng sína, ok

lekk ekki soíit íirir verk ok þrota. þá lieitr liann ú Guðmund

ijiskup sunguni nokkurum. ok gefa öimusu fátækum munnum.

Sem liann lieíir lieitið soí'nar liann, ok uni morgininn eptirkendi

hann ser hvergi meins, ok þann sama dag reri hann á sjó.

J[íorbjörn, er kallaðr var hratli, tók \anheilsu á þann hátt,

al eystun þrúlnuðu svá mjög, at eigi vóru minni tilsýnis en

eystu á tvævetrum graöúngum ; hann átli ok kú þá, er einn

fótinu dró eptir, ok gat ekki við spyrnt. Ok eina nótt, er hon-

um þótti sér þúngast ganga , hét hann á Guðmund biskup

Arason, at halda lieilagt æíinhga ártíðardag hans, ok sýngja v

tigum siuuuni Pafer nostcr] ok morgininn næstu cptir er hann

licill, ok kýriu göngulíer, ok er þelta jarteikn svarit ok sannat.

47. I>orsteinn ílllvskógum* átti kú, er sýktist eptir kálf-

burðinn, ok tók af átið, þat var (imtudaginn firir Tómasdag firir

jól, ok frjádaginn eptir, er til var komit, hi kýrin ok hélt eigi

höföi. þá baö l>orsteinn, áðr hann fór til tíða, at skera skyldi

af kúna, eu menn treystust eigi þann dag. hétu þau, hann

ok húsfrcyja hans, á Guðuiund biskup, at láta sýngja eina sálu-

messu firir sálum fuður ok móður Guömundar biskups, ok gefa

nyt kýrinnar jafnlengdar dag lians, ok málsverö fátækum mönn-

um, ok skipaðist ekki við. Kýrin lá svá til drotlinsdags, ok

sunnudaginn át kýrin, ok þó lítið, ef maör Iraö í munu lienni,

ok hi sem áör. I>á sondir hóndi eptir Einari bónda at Lóma-

tjörn, at reisa upp kúna, ok cru al fimm, svá at þeir binda hana

upp í vaðmáH, ok kreppli lion upp fætr alla at kviönuni. [lióndi

mælti]: ,,Svá sem þú, Jón biskup, gafst líf kú Guömundar prests í

riatey með skjótum athurð, svá gefðu, Guömundr biskup, þessari

kú líf ok fulla heilsu". Ok sem lumn hefir svá mælt, ferr liann

í burt, ok lítilli stundu iiöinni brýzt kýrin til at verða laus, ok

spyrnir við ullum fótum , ok á sama dægri át hon ok gekk

stuöníngarhuist , ok um morgiuinn epttr var bun fullkomliga

hoii ok þreifst allvel.

I>at varð enu á þrlðju \iku föslu, at húsfreyja þessa uKinns

l>orsteins- fæddi barn, ok sýndist eigi líf með. þorgrímr hét

niaðr, er gjörði henjar á armlegg barnsius , ok blæddi ekki.

i) = I-Ilóskúgum í Ilöf^ahveríi. 2) Arnsteins, 204.
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heita þaii í'aðir ok móöir, at láta sýii^'ja þrjár sáliimessur

fyrir sáluin íoður ok móður GuðinuutJar biskups, ok láta hei-

lagt jat'iilen^dar dag hans æfinliga. En svá sem þau haFa iesl

heiliö
, ser lílsniörk á harninu, ok síðan var þut skírl skemri

skírn, ok lol'uöu allir ííuö ok hinn góða Guðinund biskup.

48. An7io domini Al. CCC. xvj. varð sá athurör í Ilorna-

firði, á bíií þciin er heitir at llorni, at Peltar Bjarnarson varð

firir svá miklimi kraukleika. at hanii þrútnaði ha;ði utan ok

innan, s\á al iöngnm rann ekki niör ulan mjólk ok valn;

haföi hanu þessa sótt þrjú misseri
;
hugði hann sér ok margir

aörir meir dauöa en lír, því at menn ætluðu þetta dauöamein,

sem varð áör Köllu systur hans. Ok þá cr hann var sjúkastr,

liét hann á hinu góða Guömund hiskup Arason sér til hjálpar;

hafði hann áðr heitið mörgu, ok stuöaöi ckki; en síðan batn-

aði hanu dag frá degi , svá at ú sama sumri gekk hann til

Hóia með heitsitt, ok var Iiann þá alheill. Sór Iiann þenna at-

burö svá skrifaöan, ok svá Guönuuuh' prestr með lionum Teitsson.

í sama firði víldu meno taka eld með bragðal, sem hér

er vani til, ok fengu eigi. Síðan \y>ttu þeir slíit' í brunni

þeim, er vígt haföi Guömundr biskup, ok með því vatrii tóku

þeir eldinu þegar í stað. þelia snru fyrrnefndir meun , sira

Guðmundr ok Pettar.

49. Fyrir niörgum vetrum fór SteinóII'r, bróöir herra í»or-

varðar, með buk|kjskinn á liesti, ok kom hornlt í auga hests-

ins, svá at úli var augasleinninn, nk tóint eptir, en augat hi í

leiri niðri, svá al menu sá þat. Síðan i\él Sleinólfr á hinn

góöa Guömuud biskup íirir hrossinu, ok bar í brunnvalu hans

á liandi í Oxarfirði; ok at Iveim dögum liðnum var hrossil

heilt ok skygnt. l>essa jarteigu sí'm* .lón Sleinólfsson á sögðii

ári á honum sjálfum.

þessi sami Jón fékk augnavcrk svá slríingan, athannlmgöi

bæði augun muudi lU spn'nga, ok hunn gekk vj dægr um hús

innan nótt ok daga. Síðan hél hann á hinu helga Jón biskup

ok hinn góöa Giiðmnnd bisku]) sér til heilsu, ok enn af annari

sótt mikilli, ok af þessum báöum sóltum fékk haun skjóla

heilsuhót firir þeirra verðleika: ok þessa jarleign sór liann sjálfr.

50. Anno gratim M.ccc.xviij. varð sá atburðr \eslr íirir

liólarguúp á Ilornströndum , at uieun lágu tjaldlaust á skipi

i) slijd, 204.
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sínii. Jíorlákr liét forniaðr skipsins , en annar Siííurðr; en al

þeim gjöröi svú inikinii slorm ok slórviðri, at hverr lielt ú

sínum fungum j ef oigi skyldi frú þeim slíta stormr ok ofviðri;

vur svá gangr þessa veðrs, al fuglar stukku or bjarginu ok

kómu dauðir á sjó. J>ótti nú ullum
,
þeim er innbyrðis vóru.

ráðit bæöi tjón skips ok manna, því at veðrit stóö þvert upp

at bjarginu. Með þessu rekr frá þeim árarnar allarj en skipil

festir millum steina tveggja, svá at heldr við brot, en akkeris

strcngirnir í sundr báðir. Nú at þessari ógn yHrkomandi

kalla þeir á almútlkan guð sér til miskunnar, ok liinn blezaða

Guðmund biskup , heitaudi göugu sinni til leiöis þess góða

biskups ok ofra þar með nokkurum pcnníngum, ok láta sVngja

sálumessu föður hans ok móður, ef hann þægi þat af guöi,

al þeir ieyslist or þessum lífsháslia; ok þessu jútuðu uni skipit

alaöl'asUiga kom svá mikill boöi , al skipinu kastaöi upp yfir

steinana, ok tók frú þeim stýrit. Rekr nú skipit mcð bjurgum

sem stýrt se, en aldri at upp; cn einn tíma, þá er upp bar

at bjarginu, skýtr einn vanmegn piltr með árarbroti, en skipit

varð svá laust ok létt at, sem einn sexæríngr; hleypr þal

langt út á sjóinn móti veðrínu; skiptist nú um veörit ok rekr

þá aptr sama veg, ok í mót þeim stýrit ok úraruar ok öll

þeirra föng. En er þeir koma þar sem akkerin týndust, flutu

upp strcngirnir, ok núðu þeir akkerum ok bundu sig við.

En þegar þeir höfðu um búit, kom it sama veðr á sem í fyrstu,

með hógværum vindi, en hitt hélzt ekki lengr en meðan þeir

bættu reiöa sinu. Kómust þeir allír farsælliga heim til siuna

bæja. Lofuöu allir einn guö , hverr er gjörir slíkar jarteinir

(irir vcröleika sinna þjónustumanna.

51. Anno irrœcedenti varö sá atburðr, at sú kona er lior-

gerðr hét tók þú sóLt, er konur eru vanar börn at fæða, svá

langan tíma frá jólum at iij vikur vóru af föstu ; en laugar-

daginn fæddi hon ailt barnit nema höfuöit, ok var þat firir

dagmál, ok lú hon meö því, þar lil jafn ner var báðum há-

degi ok dagmúlum, ok var hT með barninu fyrst er bon fæddi,

ok langa stund síöan. Ok at henni liggjandi í þessum krank-

leika
,

þótti henni sér rúönari dauði en iíf; heitr hon ú hinn

góöa Giiðmund biskup sér til heilsu en barninu lil lífs, at

valna æfniliga firir dag Guðmuudar biskups ok gefa múlsverð,

ok lúta heilagt æfinliga, ok lúta sýngja súlumessu, ok gefa eyri

vax, ef barnit hlyli skírn, ok jafnvægi matar barusins, ok optir
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sýniíja Paíer noster. \ni í'iiíddi hon ullt barnit, ok í'annst eigi

líf mcíy ])á bar hon íjlmusu loyniligii oinhvíM-jinn frænda Guð-

inundar biskups; ok hér eplir bragönði ílrír hrjóslinu, ok skírði

sá muðr, er Ul var fenginn.

b2. Sá atburör varð í Fljótsdalshéraöi, á þeim bæ er Bónda-

staöirheila, at Ivarr Benteinsson, er þar bjó, gekk á fjall, ok

fraus á báða fætr, svá at læknar þóttust ekki mega at gjOra, ok

lögðu þat til, at hann léti hOggva af sér í öklaliöum. llann lá

í rekkju ij niánnöi, ok batnaöi ekki. Síðan hét hann á hinn góöa

Guðmund biskup, al gcfa mörk vax til legs hans. A sömu nótl

eptir, sem hann hefir heitiö, ok hann vaknar, heíir nagnatframau

affætinum öörum skinnit með nöglunum, á þann hátt sem leistr,

ok nokkurnm nóttum síöarr á sömu leið öðrum fæti. Síöan tók

nieö ölíu verk or fót[unum], ok bar bann ekki á, utan vatn Guð-

niuudar biskups, ok litlu síöarr var hann alheill af þessu meini.

|)essi sami maör tók fótarmein svá mikit, at hann hi í

rekkju mánut. Uann iét sníöa fótinu í viij stööum, ok spilllist

æ Yið hverja atgjurö. Síöan beitr hann á Guðjnund biskup

iij aurum vax, ok fara til Hóla, ef guð gæíi honum heilsu. Ok

þegar sem bann heíir heitið tók or allan verk , ok bar hanu

ekki á utan vatn Guömundar biskups , ok litlu síöarr eplir þat

var hann gungnfær, en iij vik[um] síðar alheill.

l^essi fyrrnel'ndr bóndi átti kú góöa, er sýktist um vorit

hálfum mánuöi íirir krossmessu. Af henni tók átiö , en bon

drakk mikit; gekk svá xj dægr, at hon át þar drjúgum ekki,

ok tók undan nytina með öllu. Síðan hét bóndi ok húsfreyja

hans, at vatna æíinliga firir dag Guðmundar biskups, ok gefa

málsverð fátækum niönnum, ef þessi kýr fengi líf ok heilsu

þeim til gagns ok nytsemdar. Ok næsta morgin eptir, er

nautamaðr kom til fjóss, stóð kýrin ok át, en knífr blóöigr

lá í mykinni, er hon liaföi fellt; kýrin var ok blóöug aplan.

]íá kom bóndi til ok margir aðrir, ok sá þetta sama; ok hugðu

allir, at þessi knífr vaíri frá kúnni kominn, ok til marks um
hafðl kýrin blóöfall mykit; en þegar kjrin tók átið, kom aptr

nyt ok mjólk kýriunar'.

i) Hór byrjar sílava h\ú)it af 122. Ilu'r liriýtir 20i o^r 122 aptanvÆ

sögTiTiuiTi uiTi hrút Kolbeins, Einar rork og Uannveigavleií)slu.
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Arons saga Hjörleifssonar'.

J)at er upphaf at þessari sögu , at Sverrir lionúngr , son

Sigurðar Ilaraldssonar, réð fyrir Noregi, sem mönnum er kunn-

igt. í þann tíma vóru biskupar á íslandi: Páll biskup Jóns-

son í Skálliolti, en Guðmundr biskup Arason at Hókun
;
þessir

valdsmenn af lcikmönnum: -Jóu Loptsson ok Sæmundr son

hans, Gizurr nalisson ok forvaldr son hans ok Magnús, er

síðan var bisknp í Skálholti, Snorri Sturluson, ok bræör hans

þórðr og Sighvatr. Maðr het íljörleifr, ok var Gilsson, kona

hans hét Sigríðr ok var líafþórisdóttir ; bæöi vóru þau vel ættuð.

lljörleifr var maðr sæmiiigr, bæði [al] vexti ok vænleik ok

afli, svo varla fékst hans jafníugi honum samtíða; Aron hét

son hans hiun elzti, er þessi saga gengr mest af; annarr son

þcirra hét Ófeigr, þriði Bárðr, fjórði Ólafr, er síöan var ábóti

at llelgafelli. lljörleifr bjó fyrst í Bjarnarhöfn en síðan í

Miklaholti, hann var hinn örJátasíi maðr í búi, skorli [hann

ok] ekki fé í þann tíma; hann var vinsæll ok víðfrægr; Sigríðr

kona hans var fríð sýnum ok hög á handiðjan, ok nutu þess

margir, bœði skyidir ok óskyldir; enn vóru á því meiri orð,

hversu hógvœr hún var í skaplyndi, því svo má at kveða, at

hvert barn unni lienni hugástum. Aron vóx upp með föður

smum ok móður i Miklaholti ; var hann þegar mikill vexti á

únga aldri, skýrr ok skapprúör við vini 'sína; fanst þat [áj hon-

um, at hann var kappsamr í öllu því, er honum þólti ekki at

sínu skapi gjört vera, sem síðarr man sagt verða í sögunni,

en þó þat allt sköruligt ok með hóli. Mörg átti lljörleifr önnur

burn en sonu þessa, sem nú vóru nefndir. íngeldr hét móðir

l'renta^ eptir AM. 551 d. (4) (ðibtó á skinni frá onda H. aldar) og

AM. 212 folio og Aclditam. 27 (folio), sem erii lítt vandaíjav pappírsafskriptir

af 551, metiau sagan var þar hcil, svo ekki vantaíji ncma 2 blö^, AUr

mi'bþorri sögunnar (kap. 3-10) stcndr hör framan í Guíimundar sögu

kap. 71-90, og er honum l)ví slcpt hér.

J. B. 11
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HjurleifSj ok var rialldórsdóttir, Brands sonar hins örva, er bæði

var víöfrægr utan lands ok innan. Hafþórir, faöir Sigriðar,

var Ásgantsson, l]áröar sonar hins svarta or Selárdal. þessir

Yórn bræðr Hjörlcifs Gilssonar: Sölvi prestr, merkiligr niaðr,

annarr fórðr, Helgi liinn þriöi; allir vóru þeir vaskir menn

ok góðir drcngir, ok sterkir at afli ok fríöir sýnum, þar eptir

fór þeirra skaplyndi, svo varla fundust þeirra h'kar, en þó var

Hjörleifr fyrir þeim í mörgu; var þat eitt til marks um aíl

Hjörleifs , at engi uxi var sá framleiddrj at ekki hyggi hann

af höfut með annarri hendi, en af tveimr, ef hann hjó með

báðum höndnm.

2. Maðr hét forlákr ok var Ketilsson, er bjó í Hítar-

dal viröuhgu búi, ok var göfugménni mikit. Guðlang h{ít kona

hans ok var Eyjólfsdóttir , hún var skörúngr mikill. forh'ikr

Ketilsson var náfrændi Sigríðar, móður Arons, ok góðr vin,

ok því sótti Sigríör hann heim þú hún brá búi í Miklaholti

;

fóru þangat meö henni tveir synir hennar, Aron ok Bárðr,

var Aron þá vel vaxinn, en Bárör vetrgamall, tók þorlákr viö

þeim vel ok sköruliga. Sighvatr Sturlusoa átti marga sonu:

Tuma, ok Sturlu ok l>örö, ok aöra fleiri, þó þeir sé hér ekki

nefndir. |>orlákr ok Sighvatr vórn kærir vinir sín í millum, var

Sturla Sig[h]vatsson því löngum á fóstri með I>orláki, bæöi hald-

inn vel ok ástsamliga. Sturla var hinn vænligasti maör, bæði

á vöxt ok allau vænleika. l^eir vóru kallaöir jafnaldrar Aron

ok Sturla, því vórn þcir svo sem fóstbræðr, var ok þann tíma

harla vel með þeim , ok þó nokkul kappdrægt í leiknum. En

þá meir tók at greinast nieð þeini kumpánum
,
þá bauð Helgi

föðurbróðir Arons honum til sín, ok þat þá Aron; ok þá [er]

Helgi fór í Fjörðu vestr at íjárheimtum sínum, fór Aron frændi

hans nieð honnm. I^cir kvómu í Flatcy á Breiðanröi, þar bjó

nafnfrægr maör, Eyjólfr Kársson, hann átti þá konu er Hcrdis

hct [ok] var IJrafnsdóttir , hún var náfrændkona Arons; þau

buðu Aroni til sín, cf Helgi færi utan um sumarit, sem hami

hafði [heitið]
;
þat þú Aron [ok] var með Eyjólfi tvo vetr, ok ást-

samliga haldinn. Eyjólfr var mikill vin Guömundar biskups

at Hólum, svo hann lagöi [sitt líf við] hans líf þcgar hann

þurfti.

Kapp, 3-íO eru scm lapp. 74-90 i Gtiámundarsöi/ii,
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11, ^Litlu síöarr kvónni menn af þíngi, ok fréttust þau

tíðindi, at Aron var sekr gjörr ok xv biskupsmenn aðrir;

baföi Áron því meiri sekt en aðrir, at bann var gjörr skógar-

niaðr ok óbeilagr ok óferjaudi ok óráðandi öllum bjargráðum,

ok á öHum þeini stórsakir , er bonum veitti nokkur bjargráð;

vóru þeir nú nokkura stund í belli sínum , ok er á leið, var

farit óvarbga, kvómu þeir beim stundum um nætr til Sölva

prests; ok eitlhvert kveld, er þeir fóru til laugar, þá var úti

staddr búskari {íorláks Ketilssouar á Kolbeinsstööum , ok sá

mennina við laugina með vopnum, ok þótti bonum nýlunda í

þessari sýUj en laugin var ekki á aimanna veg; getr bann um
þelta fyrir Guölaugu búsfreyju, cn bún færir í hámæli; var

hún jafnan óiaunkár at tíðindum; en þorlákr kaliaði bana til

sín, ok talaöi viö bana hljótt, ok bað bana láta vera orölaust,

því at bann þóttist vita af hverju vera mundi ; var bann vitr

maðr ok vel heill vinum sínum, ok jafnan at ráöum sóttr;

gjöröi bann orö Sölva prcsti ok Sigríöi um þenna pata, sem

á var kominn um fcrð Arons, ok segir ekki svo búit blýða,

bað hann á brott fara, ok leila sör hælis þar [er] ekki hefði

óvinir hans hendr á honum. þelta heilræði þágu þeir, ok fóru

þaðan í brott með laun ok mikilli mannhættu , ok kvómu á

þann bæ á Skógarströnd , er beilir at Björgunij ok fengu sér

þaðan skip, ok' yfir Breiöafjörð til iíarðastrandar , ok höfðu

nokkurar hvíldir meö frændum sínum, cu buigst dvaldist bann

með Eyvindi ok Tómasi, en þeir þóttust ckki cfni til hafa

at balda hann langvistum
,

fyrir stórbokkum þeim, sem eptir

áttu at sjá, ok fóra þaðau til Arnarljarðar, á þann bæ, er [á]

Eyri heitir:

Morgunn kom ytír mistarfergi. —
Aron rcið við sollnum sárum — (sjá bls. 538-39).

12. Á Eyri í Arnarfirði bjuggu bræðr tveir, vel mentir

ok stórættaðir, hct annarr Einarr cn annarr Svcinbjörn, þeir

vóru synir Uafns Sveinbjarnarsonar , var þar vel viö bonum

tekit, beiddi Aron þá nokkurrar ásjá ok trausts. Einarr segir

þat ekki vandræ.öalaust, svo óblíðliga scm komit var hans mál;

þóttustþeir vita, at þar mundi hcfndir á eptir koma, ,,þótt ekki

i) sjá bls. 510 athgr. 2. Her vanta 6 blöí) i 212, og ev því prenta^

eptir 27 þar til skinnb. tekr vi^.

4r
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sé frekara al sóU, en eplir ieita al löguin'', cn þó vildu þcir

ekki af svara, þótti vera allra þeirra nauðsyn fyrir frœndscmis

sakir; Lóku þeir hann á sitt vald þann vetr, ok veittu lionuni

drengiliga. }>etta fréttir Slurla, ok snýr miklum fjandskap upp

á þá RafnssonUj ok leið svo vetrinn. En um vorit eptir fóru

þeir Rafnssynir til Vatnsfjaröar, ok var Aron í þeirri ferö; kom

þorvaldi njósn, ok komst hann skyndiliga á sjó undan
; þá

nrðu miklar orrnstur, drepnir tveir bændr, hét annarr Imi

en annarr Snorri, ok einn maðr fóthöggvinn, ok við þctta skildu

þeir. llit sama vor kom Sturla á Vcstfjöröu, ok ætlaöi at leita

eptir sæmdum sínum viö Uafnssonu, þótti honum þeir hafa

gjört mikit skarð á sæmd ok virðíng sínni. Sturla nam staöar

í Selárdal, ok liaí'öi nokkurn riðul manna; sendi Sturla orð

Rafnssonum; þeir i'óru skjólt á hans fund , ok höfðu svo nær

sér nokkur ráö, at þeir áttu ekki allan hlut sinn undir Sturlu

í þetta sinn; — Aron var þá eptir á Eyri; — horföist heldr

fáliga á mcð þcim í fyrstu, ok fór nokkut í hága; en þær urðu

málalyktir, at þeir sættust; skyldi Sturla gjöra fé slikt seni

hann vildi, en lx hundraða skyldi gjaldast. [>eir ieituöu viö

at koma Aroni í sætt, en þat fór því fifr, sem þcir sóktu þess

meir; þeir skyldu ckki halda Aron lengr í íjandskap viö Sturiu,

ok mæltu til vinskapar meö sér áðr en þeir skildu; fóru Rafns-

synir heim, ok sögðu slíkt sem í hnfði gjörzt. Aron Ict sliks

at \on, ok kallar sér skyldast at halda þeini ekki leugr í áfrýju.

Enn gjörðu þeir fyrir honnm nokkut ráð. Bóndi ernefndr Jó-

hamar', hann bjó á þcim bæ, er heitir á Geirþjófsíjaröareyri

;

hann var iandseti þcirra bræðra
;
þangat scndu þcir Aron meö

jartegnum, at hann skyldi þar staðar nema, svo þat væri ekki

með neiuna manna vitoröi ; sá bær er mjök af^ þjóöleið kom-

inn; tók Jóhamar' við Aroni; dvaldi hann þar lcngi um
sumarit með lauuúugu. Sturla fór heim, en setti menn til at

njósna um Aron, en suma til höfuðs honum; XX jnenn sendir

Sturla til Vestljaröa til íjörráða við Aron, ok skiptu þeir sér í

tvo staði, fóru sumir til noröfjaröa en sumir til vestfjaröa;

þótti Iionum þá-* sízt mega undan bcra fundi við Aron. Sá maör
hét Rögnvaldr, er fyrir þcim var er vestr fór[uj, ok var Kársson,

hann var hinn gildasti maör ; annarr maðr hét l>orvaldr Sveins-

TiórariiiJi, St. og Gii'^iuunaarsaga. á, 27. a) ]);it, 27.
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soiij er fór með honum, þriöi var Danza-Borgr\ báöir giidir

menn oIí vel vopnaðir. Nú er at segja frá Aroni, at bóndi átti

«iiUnn háí ok varla sjófæran, hann átti þar nokkut undir uni

hyrgðir sínar; Aron lólvst þat á hendrj at gjöra at bátnum um
sumarit. þat har at einhvern dag, sem (eldi) hafði fyr veritj

at tveir menn Jívómu gangandi at Aroni, vel vopnaðir. Aron

hafði lagit niðr öll vopn af ser, nema stálhúfuna; snýr hann

í niót mönnunum ok heilsar þcim
;
þeir taka vel kveðju hans.

Hann spurði þá at nafni, ok nefndist annarr Sigurðr en annarr

Egill. þeir spyrja hann at nafni; hann ségir til sín, ok dylst

ekki. llann spyrr þá at tíðindum, ok hvaðan^ þeir væri at

komnir. í^eir kváðust komnir vestan or Dölum, ok vera

sendimenn þorvalds or Vatnsflrði, ok spurðu Aron , hví hann

færi svo óvarliga, svo seni öllum megin væri honum voða at

sór von. IJann sagöi, at ekki mátti hann við öllu sjá. ilann

fretti þá, hvat þeir kynni framarr frá nýjum-* tíðindum at segja.

|>eir kváðn þat smált vera, ,,en fnndu vit i gæ-r iij menn al-

hrynjaða, ok sýndust okkr ekki auövelligir, ok eru vit at sannri

frétt komnir, at þeir eru settir til höfuös þcr, ok er meiri von

at ekki líði sjá dagr allr, áðr fund yðvarn berr saman, ef þú

vilt í stað bíöa, en ekki köliu vit þat ráð". Arou hugsar nú

m.eð ser hvert þeirra orð , ok veit ekki gjölia, hvat hann skal

af marka, því honum vóru menn ókunnigir, hugsar þá á fornau

oröskvið, at hafa skal heil ráö , hvaöan sem at koma; ser, al

ekki muu dnga at velkja ráðit, þó honum þiki menn ótrúligir.

Arou segir þá: ,,setist þit niðr, ok vil ek segja ykkr draum

mínn". þeir gera svo.' ,;|>at dreymdi mik", segir Arou, ,.at

muðr kom at mer í kórkápu; sá ek lítt í annlit honum, því

at kápuhaltrinn var síðr. Draummaðrinn segir: ,þú skalt skript-

asl við mik ef þú vilt\ ,Kkki heQ ek lagt þat hversdaglega í

vanda minn' , er ek sagöa. Greiddi hann þá til kápuna , en

ek þóttumst í fara, ok í því vaknaöa ek, at ek þóttumst kenna

manninn, ok þótti mcr [sem] veri Guömundr hiskup". þcir kalla

góöan drauminn, ok eigi örvænt, at viti nokkur[s]. Eg'úl segir

þá, at þeim er niál at fara, ,,því líðr dagrian ; raá vera, at

loitir.i DanEUíón.iír, 27. -i) lei^r.; hvort (hv°t), 27.

a) Tlór byrjar skinnb. 551, og er hcnni fylgt hé^an af; fyrsta sitiHn

cr nijíií!; má<S, ])íi^ scm Rtendr milli sviga () veríir ekki lesit).

i



624 BISKUPA SÖGUR. Aroiis sngrt

okkr þikki síðar ekki drengiligra við hann at skiIjasL, ef fantl

þeirra berr saman". Sigurðr segir cnn gott tóm til at fara.

EgiU sagði þá ekki til draga, at hlaupa í vandræði nieö þeim,

,,en þó iiefir þat sjaldan verit, at ek hafi þá runuit, er þú

hefir staðit; munlu alluruggr í vera at veita Aroni, ef hann

þarf nokkurs við", en Sigurðr svarar öngu, ok leið á daginn.

Ijrynja Arons lá á saxinu skipsins, ok tók Sigurðr upp brynjuna

ok fanst mikit um , al góð veri , ok tekr af sér stálhúfuna, ok

ferr í brynjuna, ok kallar ailvel fara. Egill var út genginn, ok

gekk upp á skviðuna, ok sér þvjá menn víða alvopnaða, snvv

hann nú heim at naustinu , ok segir, hver efni í eru. þá

mælti Aron til Sigurðar: ^.fá mér brynju mína, félagi, kann

vera, at ek þurfa hennar slíjótt.". Sigurðr vildi þcgar or fara;

þóttist Aron þá vita, at þeir viidu ekki svíkja hann; forvitnar

hann nú, hvort þeir vildu veita honum vígsgengi, cða vildu þeir

fara í buvt, ^^en ek [mun] í stað bíða" — ^fig'úi skal ráða",

segir Sigurðr. ^^Amœli mun til okkar falla", sagði Egili, .^ef

vit skiljumst báðir við hann svobúit". ,^VeI líka mér orð þín",

segir Sigurðr, ,,en þó mun þetta meöallagi forsjáligt". Aron

þakkaði þeim sín ummæli. Aron var í síðri treyju ok góðri

stálhúfu, búkJara ok saxit Tumanaut í hendi. l>ví næst riðu

þrír menn á skriðima, ok at naustina; þeir stigu af baki.

Rögnvaldr kendi Aron
,
því at þeir höföu sézt nokkurum sinn-

um. í>á spyrr Kögnvaldv, hvort hann kendi vett skógavmann

Sturlu. Aron bað hann ekki dyljast viö þat. ^\yd er vel á

komit", segir Rögnvaldr, ^^því at vér höfum þín langa hríö leita

farir'. ,J>á hljóti þér at lýsa yíir erindum viö mik", segir Aron.

^^Skamt skal til þess", segir Rögnvaldr, ok hleypr at Aroni, ok

leggr til hans með spjóti, ok hvovr þeirra til annars. Aron

kom firir sik búklar[ajnum , en höggv annavri hendi spjótiö af

skapti fiviv Rögnvaidi, ok nú bevjastþeir uni hríð alliv röskhga;

skiptiv þá svo lil, at fovvaldv (fevv) á móti Avoni, en EgiU í

móti Rögnvaldi, en Siguvöv móti Bevgi; féll forvaldr skjótt

með (. . ck . . .) sárum, ok ekki þótti (mönnum) |>orvaIdi þessi

saga vel borin ; kemr Aron þav at , sem EgiII ev mjök

svo yfivkominn
,

( vav ekki la
)
ngt Jiðveizlu at bíöa ; fékk

Aron þat faugaráö, at hann slæv saxinu flötu aptan undiv

stálhúfuna. Rögnvald svimraði við
,

því at höggit vav mikit,

ok steypi[s]t stálhúfan fvam fiviv augun ok berar hálsinn
;
höggv
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Arou þá tveim liöndum með öUu aíli á hálsinn , svo aí' fýkr

höfuöiL þelta sér Bergr, þar sem þeir Sigurðr eigast við, ok

þikkir honum Aron ærit stórhöggr, ok snýr untlan til hests síns

skyndiliga, ok \ili ekki hætta til hversu Aron skiptir, þá hann

kemr lil. forvaldr er nú á bak kominUj meö þær skeinlu]r sem
hann hafði; kemst Kergr til hests sms, en Aron hleypr eptir

honum ; vcrðr Bergr því skjólari
,

[al] hann kemst í stigreip

öðrnm fæti, ok ríðr svo um þverl hak, en J>orvaIdr keyrir undir

iionum liestinUj ok upp á skriðuna. Aron ferr ákafliga eptir,

ok vildi ekki missa aiinars hvors. ]>á kallar í>orvaldr hátt:

..upp þér Sturla, hér hleypr fjandinn Arou eptir okkr!". Aroni

þótti ekki örvænt at satt væri, ok nam staðar, ok við þenna

prett kemst Bergr á bak, en Aron snýr aptr, ok skilr þar með
þeim ; en þetta var hin mesta lygi, at Sturla væri nærri. Gengr

Arou nú til félaga sinna; sitja þeir á vellinum, ok eru báðir

sárir mjök. Aron víkr þangat, sem lík Rögnvalds lá, ok tekr

upp búkinn ok höfuðit, ok kastar á sjá út, en tlettir hann áðr

or brynjunni. En með því at vindr stóð [á land* þá rak upp

búkinn. Aron kippir framhátinum, ok leggr búkinn út í skipit?

ok ferr frá landi skamma hríð, lætr síðan búkinn útbyrðis, ok

stíngr saxinu fírir brjóstið
,

sagði Sturla skyldu þangat sækja

fyigðarmann sinn , ef hann vildi. Eptir þat snýr Aron þangat,

sem þeir Egiil ok Sigurðr eru, ok spurði, hvort þeir sé nokkut

göngufærir til hæjar; þeir segja at vísu svo vera; koma nú

heim á baíinn, ok segja tíðindin; þótti bónda vaxit hafa vandi

sinn firir svo stór vandræði, ok drap niðr höfði. Aron bað

hann bera sik vel, ^^munu vær taka upp eitthvert ráð, svo at

þitt vandraíði skal ekki vaxa héðan í frá"; ganga inn eptir þat,

ok bindr Aron sár þeirra líióðhönduni, ok eru þar um nóttina;

on þegar er kveldar, kveðr Aron mann til fylgdar með sér;

þeir Egiii spyrja, hvert hann ætlar; ,,stutta leið", segir Aron,

;,inun ek fara, ok skjótt aptr koma'\ l>eir báðu hanu firir sjá.

];»eir snúa nú leiö sína á hálsinn tíl Mosdals. "l^eir fá sér skip

ok fara til Eyrar; sendir Aron förunaul sinn til bæjar, ok segir,

at hann vill iinna þá bræðr; kemr sendimaðr fyrst at rúml

Eina[r]s, ok vekr hann, ok segir, at Aron vill finna þá. Hann

klæ[ð]ist skjótt, ok geugr til bróð[u]r sins ok biðr hann upp

f leiibr. ; al' landi, 551.

1
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standa. Eptir þat ganga þeir, lil þcss er þeir finna Aron;

hann í'agnaði þeim vel, þeir tóku honiim ok vel ok spyrja hann

tíðinda, en hann segir slík sem vóru. I>cir kvóöust ekki laslii

þat, (,eða hvert er crindi þitt nú híngat''? Avon kveöst biöja

þá enn nokkurrar ásjá. lieir kvóðu nú h'tiö liltak hjá sér vera

mundu, sakir fastra heita \ið Sturhi, ,,e5r hvers heiðir þú"? —
^,Ek viida", segir Aron, ,,at þit tœkit við Signröi ok AgH, ok

vilda ek, at þit skildist ekki fyr við þá, eu þeiv veri fœrir

iujim tii Yatzljaröar". feir kvóðnst þat gera vilja, k()ilnðu þá

njóla eiga liöveizlu viö Aron. Um fund þcirra í Geirþjófsíu'ði

var þcssi vísa kveðin:

Átt helir Aron haUtan — (sjá bls. o4i,)

Ekki er þess getið, at þeir hræðr sœi uokkurt rúð firir Aroni

í þetta sinn; skiljasl þeir nú við svo búit; ferr Aroji aptr á

Geirþjóísfjarðareyri, ok sagöi þeim Agli þessa firirællan; þeir

láta ser þetta vel líka. En þcgar náttar snúu þeir aliir til

ferðar; llytr Arou þá til Mosdals, sem þeir hræðr höfðu ráð

firir gertj en bóndi sá er þar bjó skyldi fiytja þá til Eyrar;

en er þeir kvómu þar, þá var tekit við þeim láglíga, letu menn

sem engi tíðindi hefði frctt, ok spuröu þá tíðinda; þeir segja

af hit Ijósasla. þá spyrr Einarr, hvort þeir sé nokkut sárir,

en þeir segja, at þeir heí'öi einstaka skein|u]r. — ^^llcr munu

þit vilja dvcljast í nótt, ef þit þikkist greiða þurfa". Fara þeir

þá aí klaiðum sínum, er hióðstorkin vóru. Sigurör var í góðri

brynju, er Aron hafði gefil honum; bindr Svcinbjörn um sár

þcirra, ok býðr þeim þar al vera uokkura hríð, ok kallav þá

ciga at njóta vaskleika síns, er þeir höfðu sýnt fyrir skömmu;

ok fóru þaðan ekki fyr cn þeir vóru grónir; fóru síðan heim

til Vatzfjarðar; en þó l^orvaldi veri lítiö um Aron, þá lét liauu

þó vel yfir þeirra tiltekjum. Spyr(jjíist þessi tíðindi viða um svcitir.

13. Nú skal þar til taka, er þeir þorvaldr ok IJergr koma

heim til Sauðafells, ok scgja víg Kög[iijvalds með sönnum at-

burðum. Sturla (-tók] lítt á þeim , ok kallar þá ógiptu hafa til

borit þessarar ferðar; ^jVÍlda ek geíá til mikit fé , at llögnvaldr

tiefði aptr komit, en þit eptir legit"; una þeir nú verr við cii

áðr. Nú er at segja frá Aroni, at hanu býst braut af Geirþjófs-

fjarðareyri, lætr hanu tlytja sík yfir Arnarfjörð uin nóttina, ok

lil þess bæjar, er [at] Lokinhömrum heitir; þar bjó sá maðr,

er Helgi hét ok var góðr hóudi; koua haus hét fMU'íðr, ok var
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llrafnsdóttir ; var Aroii þar iiiii hríð, ok með ymsum frændiim

síiuim um vetrinn. Maör hct Hafþórir, ok var Snorrason,

nióðurbróðir Arons, hann iiaföi lengi verit á leit hans, ok vur

þar fagnafundr mcö þeim frændum, ok vóru báöir saman með

leyndum. fetta sama sumar kom Sturla í Vestfjörðu, ok leitar

eplir við þá menn, er borgit höfðn skógarmanni hans ; hhUu

þar af margir afarkosti í fólálum; verpa menn svo á, at hanii

muni hafa fengit aukit CC hundraða. Lét Sturla nú mjök

eptir leita, hvar Aron veri niðr kominn, en þó berast ekki fundir

þeirra í þetta sinn; leita þeir Aron nndan í ynisar eyjar á

líreiöaíiröi
,
þangat sem líkast þótti at undan bæri fundi við

Slurhi, þótlist hann mjOk vanbúinn viö fundi hans, Líör nú

mjuk á sumarit, ok fara þeir Arou uú til nicgiulands á Skóg-

arströnd, ok til þess bæjar, er á Vaishamri lieitir, þar bjó sá

maðr, er Vigfús het, hann var vin Arons, hafði hann þar staðar

nnmit enn fyr í sektiuui; hitta þeir bónda í fárra manna vitoröi.

Hann tók vei við Aroni, ok fylgði honum til eins leynistaðar,

ok kvað í Arons firirsjá skyldu vera nm þarvist þeirra, ef

leynast mætti, ok þat þágu þeir; vóru þeir [þar] til þcss er

dró at jólum mjök. Sturla var heima at Sauöafclli, ok hélt

njósnum tii fcrða Arons. l>at var nokkurnm sinnum , at Aron

gengr í stofn þá, er trúnaöarkon[u]r lians sátu at verki, ok þótti

þar ódauíligra at vera. Svo bar at eitt kveld, at þar var koni-

inn cinu utanhéraðs strákr, sá er menn höiðu ekki gaum at

geíit; hann lét sem hann svæíi , er þeir kvómu í stofuna, ok

hlýddi til tals manna, ok heyröi ncfudau Aron; ok er þær

vóru búnar gengu þau í bnrt öll saman, ok fóru þeir Aron

til þess licrbergis, er þeir vóru vauir at sofa í, en þat var

lambahúsiilaða. En nokkuru síöar en húsfreyja haföi niðr lag-

izt, var lokil útihurðu; hún frétti , hverr út gengi, en henni

var öngu svarat, cu þá vóru fíestir mcnn í svcfni. Líðr sjá

nótt, ok standa menn upp nm morguninn, ok er inenn koma

í stofn var sírákrinn í bnrtu; hugsuðu þali nú, at vera mundi

aunalhvort, at stráluinn mundi hafa stolit nokkuru, eða vera

njósnarmaðr, ok var þat sannara. Nú gengr bóudi til Árons

ok segir lionum, ok baö þá alla saman at gæta; kallaði Sturhi

mundu við bregða, ef honum kæmi njósnin. Aron kvað snenit

al stökkva, en ekki víst hvat slrákrinn gerði af sér, ok vóru

kyrrir uin daginn ok nóttina eptir; on cr annarr dagr kom,
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ganga þeir or garði, þangat sem þeim þótli ólíkligast tilmanna

ferða, ok vita ef nokkut bæri firir augu, þat þeim væri forvitni

á. En er þeir höfðu ekki langt gengit, námu þeir staðar um
hríð ok heyrðu mannamál í skóginn hjá ser, ok þótti þeim,

sem ekki mundu allfáir. J>á mælti Aron við Ilafþóri: ^^nii má
vera, frændi, at strákriun hafi illa gefut" , ok því næst kvórau

menn fram or skóginum xj saman, þeir vóru alHr vopnaöir.

l)á mælti Aron: ,,föru vit heim til vopna okkarra, hiiit, at þeirra

þurfi við, ef þetta eru ófriðarmenn"; ganga þeir nú til lamha-

hússins , er vopn þeírra vóru inni; har þetta saman, at menn-

irnir riðu heim á hæinn, ok hhipu þegar af hestunum.

14. Nú verðr fyrst at segja af kvomumönnum, þeir geugu

inn í bæinn ekki mjök friðsamliga, gjörðu marga menn hand-

tekna, en suma börðu þeir; hlautVigfús bóndi öxavhamars högg í

höfuðit, ok enn annarr maðr, er Páli hét. Nú skal segj[a] frá Aroni

ok þeim llafþóri, at Aron fór í bryhjuna, en Hafþórir gekk til dyr-

anna þcgarhann var búinn. Aron bað hann bíða sín, svo þeir

gengi báðir saman heim. Ilafþóri þótti sem aliir menn veri inn

gengnir, ok fór hann skyndiliga heim til húsanna, ok nemr staðar

við stofuna ok tckr af ser stálhúfuna ok hlörar við bliðskjáinn, er á

var stofunni, ok er hann heyrir hvat fram ferr inni hhívpr hann

ofan af stofunni, ok í þessi svipan hleypr at honum maðr, ok höggr
*

tveim höndum í höfut honum, svo hanu færbráðan bana; þess'i

maðr hét Eirekr, ok kallaör birkibeinn ; hann snýr inn þegar

eptir þetta, kallandi , ok segist hafa drepit annanhvorn, Aron

eðr Ilafþóri, Slurhi kvað mikit undir hvorr væri. Nú kemr

Aron lieim at húsunum í því er ííafþórir er fallinn, ok mælti:

offljótr varUi nú, fræ.ndi , í hcimgöngunni"
,

segir Aron, ^^eða

máttu nokkut niæla?" — þá hrærðust varrirnar, en hann gat öngu

svarat; hann rétti á sér fingrna, ok virli Aron þat svo, sem

hann vísaði honum í burt. Nú koma þeir Sturla út í þessu,

ok þat sér Aron, ok snýr í burt skyndiliga, J>á kallar Árni

Önundarson, ok spuvði hvevv þav stigi stóvum. Avon leit viö

honum ok mæiti: ^Jiaíit þat íirir satt, sem þér sjáit", seglr

Aron. Sturla mælti: .therðit nú at lionum fast, ok látið hann

ekki gera skaða héðan í frá". þá hlupu ij menn á hcsta, ok

hleyptu eptir honum, en allir aðrir hlupu sem máttu. Aron

var manna íljótastr, þó hann væri minna al reyndr en nú

;

komast þeir brátt firir hann, sem á hestunum vóru, ok því
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nœst var hríngr slegiiin um liann, ok hafa þeir menn þat sagt,

er þar vóru, ut Slurla vildi láta handtaka Aron, ok ætlaði hon-

um meiri pínu tii dauöa, en eitt högg eða t[v]au; var nú Aron

staddr í svo miklum háska sem heyrast má, ok verðr þó nieð

öllu ekki bilt', kaslar þá búklaranum, en ekki var ráðrúm til

at bregða saxinu; rciðir hann þat þá upp tveim höndum, ok

hieypr at fylgðarmanni Sturki, er Björn hél, ok höggr til hans

báðum höndum, ok kemr í stálhúfnna, svo hann fell þogar,

sem hann veri drepinn niðr. Aron hleypr þegar á hann upp,

ok út or mannhrínginum, ok er þat allra manna mál, at Arou

þikkir manna sköruligast hafa undan komizt, við slíka garpa sem

eiga var. |>etta var kveðit um fund þeirra Slurlu ok Arons:

Út hefir Aron leitað — (bls. 5^i3)

15. Nú eggjar Sturla fast sína menn eptirhonum at sækja;

,
bar þat saman, at drífu gerir á mikla ok kveldar, ok skildi þar

með þeim í því sinni; þótlist Aron eiga höndum ok fótum

fjör at launa. Aron hafði sár eitt í kálfanum, er skotið var

eptir honum spjóti. Ferr Sturla nú hcim ok unir illa viö sinn

hlut. Ii6r um kvað Ólafr hvítaskáld:

Fundr [var hættr' þar er hittust — (bls. 543)

Aron veit nú ógjörla hvar hann ferr, veðrit tekr at harðna, ok

gjörir á fjúk; sér hann stundum at cins leið sína; kennist

hann við sik, at hann er kominn á heiði þá er Fiötr^ heita.

Aron heflr nú harða útivist, vötn öll ill yfirferðar, ok kemr

frost í sárit, en þó léttir hann ekki fyr ferðinni en hann kemr

á þann bæ, er lieitir í ílöfða'*
,

þar bjó kona sú cr Tófa hét,

hún var mikill vin Sigríðar liafþórisdótt[u]r, því nam Aron þar

staöar mcb góðum viðlökum ; var þá sent oplir Sigríði, at hún

kæmi at lækna son sinn , ok svo gerir hún gjarna. Enn er

at víkja aptr tii Sturlu : má þal sýnast skipat með guðs misk-

unn, at þegar Aron komst or mannhrínginum rak á kafahríö,

svo sterka, at þcgar skildi með þeim; höfðu menn þá hríð

lengi í minnum; segir svo, at þar hafi veðrit verit miklu linara

sem Aron fór. Eptir þat fór Aron í burt or liöfða ok til Rauða-

mels, ok fanu móð[u]r sína; hún segir honum þau liðindi , cr

henni þótti mikit flrir upp at kveða, at þeirra samvistir mundu

stuttar;
,
jieíir forlúkr- þau orö gert mér, at Stmia hafi sauna

i) [ var^ hart)r, 551. a) sbr. Dipl. l.slaiul. I, bls. 27.3, og Vilkins-

ij7ÚI(laga; þaí) heiíir nú 3'']atir. .i) líöí'^iiui, Ai\
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frétt af, at þú ert hér niðr komiun; býðr f)orlák[r], at ekki

skiili á hætta um hérvist þína, at ekki haíi óvinir þínir hendr

á þér". En Yið þessa sögu legstAron ílalr niðr á jörðina, ok

rélti sik ! kross, söng hann fyrst sáhninn Benedícíte ok Avc Maria

;

síðan stóð haun upp, ok sagði enn nokkut gott mundu firir

liggja. Sigríðr mælti: ,^at liverjum liefir þú numit þclta bæna-

hald, son minn?" •— Aron segir, at Guömnndr bisknp heföi hon-

um þetta bragð kent, at hann skyldi þctta bænahald hafa ok

þetta atferh, þá er honnm þælli á hggja, at guð heyrði bæn

hans ok hin helga Maria. Skamma stund dvaldist Aron þar í

fárra manna vitorði; hugsar hann þá firir sér, hvat hann skal

upp taka. Maðr er nefndr Sigmundr snagi, hann haföi verit

fylgðarmaðr Sturlu í Grímsey, ok þótti Aroni hann hafa gengit

nær sér. Sigmundrbjó þann vetr atEyðihúsum; þar kom Aron

farandi einhvern dag; urðu þar þp.u umskipti , at Sigmundr

var drepinn með skjótum atburð, því at Sigmundr var úti staddr;

en þat dró til þessa verks, með öðru, at Aroni þótti hann hafa

sezt til höfuðs sér, þóttist hann ok ekki mega þola, at óhefnl

væri vígs ílafþóris, frænda síns. Saizt var síðan á víg Sig-

mundar við sonu hans, ok dæmdi Heinrekr biskup máiit, ok

lirandr, er síöan [var] biskup at Hólum. J>ann vetr fór Aron

mjök huldu höföi, ok sótti hann suðr á llosm[hv]alanes'
; dvald-

ist hann þar þat sem eptir var velrarins í valdi Einars Snorra-

sonar, móðurbróð[u]r síns. Um vorit eptir fór Aron suðr um land,

ok sækir heim virðuligan mann [Harald Sæ.mundarson'^ ok bræðr

hans, Vilhjálm ok Filippum; tóku þeir vel viö honum, naut

hann þar, sem víöa annarstaöar, vináttu Guðmundar biskups,

því at þeir höí'ðu hann lengi elskat; kvómu þeir Aroni í skip

ok gott föruneyti; fór þat skip til Noregs ok varð vel reiðfara;

tóku J>rándheim
,

þar sem Aron mundi helzt kjósa; þar var

firir Guðmundr biskup ok njörleifr faðir luuis; tóku þcir við

honum með fagnaði, ok þóttust hann or helju heimtan hafa.

l>á var Skúh jarl yfir þeim þriðjúngi lands, þótti hann einn

hinn göfgasti maðr ok beztr íslendíngum; hafði hann frétt af,
r

í hverjum nauðum Aron haföi staddr verit á Islandi, ok þótti

hann sköruliga hafa at borit sik , við slíka höfðíngja seni eiga

var. fann vetr bauð jarl honum hirðvist, ok þat þektist Aron;

i) Uosnialarnes, 551. 2) leií>r. ; [ Sæmuníl llaralílsson, 551.
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var nú oröit iimskipli á lians högiim: jarlinn var \el lil hans

ok öll hirðin. Líör svo vetrinn , ok kenir sumar; flvlr Aron

þat firir jarli, at hann viidi fara af landi bmi, kallast hafa heitið

firir sér Jórsalaferö ; hann tók því seint. J>etta mál flutti Guö-

mundr biskup ok svo faöir Arons, ok fengu ekki af ; viröu þeir

svo, at honum þætLi Aron ekki kominn verr uær ser en firr.

þetta þótti Aroni mjök í móli skapi, at vcröa heitrofi um svo

stóra hhiti, en jarl hlaut þó at ráöa viö alla þá som lians eið-

svarar vóru; skilja þeir viö þetta tal silt. fetta sumar fór
'

íljörleifr til Islands, ok var sú ferö nieö mörgum háska ok fá-

heyröum atburðumj ok í þessi ferö let hann h'f silt ok margir

aðrir vaskir menn; segja menn hann sprúngit hafa af liðsemd

þeirri sem hann veitti í skiphrotinu. Nú var Aron meö jarli

þessi missori hiu næstu; hugsar hann þá með sér, al houum

[er] nauðsyn at taka ekki aptr heit sín viö guö , en þó sýnd-

ist flestum óráðligt at fara orðlofslaust, en þó hættir iiann á

þat, ok fær sér fylgöarmann íslenzkan, er Evjólfr hét; fara

þeir nú í burt; tókst þeim vel ferðin, en þó var liúu háska-

samlig sakir ófriöar ok murgra hluta aunarra. llröu þeir saman

xvj um hvíð, kom þá sólt í liö þcirra ok hHust sumir, en þeir

e])tir lifðu léttu eigi fyr en þeir kvómu til Jórsala ok könn-

uðu þá staði sem þeir vildu; sneru síðan aptr á lciö , ok er

oítki getiö 5 at til tíöinda yröi í þeirra ferö; komst Aron aptr

til Noregs ok þeir Eyjólfr; liittu þeir ílákon konúng í Vík austr,

ok gengu firir haun ok kvöddu hann. Konúngr tók þeim vel ok

baö þá livíla sik, ok létfrétta þá tíðinda, en þeir sögðu þau sem

þeir vissu. Einn dag fréttir Aron konúnginn, hvort haunvildiat

hann færi á fund jarls; konúngr svarar : ^(þat vil ek, at þú haldir

eiöa þína við jarl, ok má vera, með flutníngi vorum, at hann

láti sér vel h'ka þar til scm vær finnumst". Ólafr hét maðr,

ok var |>órðarson', hann var vinr Arons; hann kvaö vísu um

Aron ok útferö hans

:

Fór sá [erj fremd ok tíri — (sjá bls. 544).

f)etta suniar fundust þeir kouúngr ok jarl, ok þá konúngr

veizlu at jarli í frándheimi. Ok einn dag ræddi konúngr við

jarl: ,,vili þér nú taka viö Aroni hirðmanni yðrum ? ok þikki mér

i) lcÆr. ;
Jónsson, 551. Vísan er í 5f. og Gui&mundar sögu cignuí)

Ólafi hvítaskálcli, og er án efa \\v flokki þeim eí)a drápu , cr hann orti

\im Arou.
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þal rúm vel skiputj er bann er í; vill hann bæta við yðr þat

sem hann hefir brotið, en liann hefir nú mikit bætt sál sína."

Jarl svarar heldr stutt, kvað Aron svo tafli lcflt hafa við sik,

,^at okk[u]r sambúö mun skömm vera." Konúngr mælti, sagöist

öngan bænarstaö fara mundu um þenna hlut, ,^ok kann vcva,

at Aroni verði at þessu h'tið gjald". Konúngi fanst fátt uni.

Eptir þetta tók konúngr Aron á sitt vald ok geröi hann hirð-

mann siun, ok var Aron mcð honum nær xxx vetra.

16. Nú forr konúngr heim af veizhmni; skildu þeir viö

svobúit; sigldi konúngr suðr til Björgvinar, ok sitr þar þat sem

eptir var sumarsins; var konúngr vel til Arons, ok Utlu síðar

fær konúngr honum gott kvonfang, sú kona var skykl kon-

úngi ok hét Ragnhildr, ok var ekkja. Konúngr fékk Aroni jörð

svo mikla, at Aron mátli þar vel hús á roisa, ok var þat nœr

konúngsgarðinum , ok enn annan styrk lagði konúngr til með

Avoni, þann cr honum gekk íiriv mikil: þul vóru stofur Ivær,

þar skyldi konúngr taka bað í annarri, en hann ok hirð hans

skyldu afklæöast í annarri; þær vóru svo miklar, at þar mátti

allri þjónustu viö koma, þótt fimm tigir mauna væri inui í hvorri.

Konúngr kvað ok á, að hverr maðr skyldi gefa pen[n]íng veg-

inn, ef þar vildi bað taka, ok varö þat stórfé, ok þurfti þess,

því Aron haföi jafnan mikinn kos[tJriaö. t>at var mark á velgjörn-

íngum konúngs, þcim hann veitti Aroni, at hann skipaði hon-

um á sitt skip, þar sem hann var á sjálí'r, ok enn annat h'tiö

mark, at sverð Arous skyldi liggja hjá konúngsins sverði, en fá

önnur; verðr ok þess að geta, að þýngjast tók rneð kouúng-

iuum ok jarhnum, ok hufði þó lengi at dregit, on þó kom
þýngra eptir, sem ritað íhist.

17. í þenna tíma kom Sturla Sighvatsson utan af íslandi,

ok cr hann kom í Bjöi'gvin, var Uákon konúngr þar flrir ok

Aron með honum. En er Slurla kom í Björgvin
,

segir svo,

al hann frétli einkis fyr, en hvort Aron væri innan bæjar, en

honum var sagt, at svo var. þat bar at, at Aron hai'öi gengit

til baðs ok nokkurir lögunautar hans með honum; kemr at því

sem mœlt er, at margr á sér vin mcð óvinum; þar var einn

íslenzkrmaðr á skipinu, erliúnbogi hét, hann var skyldr Aroni;

hann vcrör varr viö eptiríréttir Sturlu ok [gengr] af skipi, ok

gerir Aron við varan. Aron segíst meir vanbúinn verit hafa

við fundi Sturlu, en svo nokkut; fór Iiann þá or baöi ok
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klícddist, ok í'örunautar hans með honum, ok ganga svo búnir

á slrætiö firir stoí'udyrnar. En er Sturla hefir sanna frétt af

hvar Aron var staddr, kveör liann með ser f>órö Guömundar-

son ok ij menn aðra; höfðu hvorigir ileiri vopn, en sitt sverð

hvorr þeirra í hendi, en svo var mikit Ijulmenni, at hvorigir

máttu öðrum mein gera, þó þat byggi í skapi; en þat er fíestra

manna hugsan, ef færri væri gæzhimenn, at ekki mundi aðrir

hvorir frá tíðindum eiga at segja. Sturla nam staðar í fyrstu,

er hann sá Aron^ ok horföi lengi á hann hvast. Aron mælti:

^jiversuh'zt [þér] nú á skógarmann þinn, Sturla, er þú horfir á

hann svo lengi, eöa hversu þikki þér ek skipazt hafa, síöan vit

skildum næst"? en Sturla svaraöi öngu ok gekk í burt til manna

sinna, ok er lokit frá honum at segja í þessi sögu.

18. Sá atburðr var á einu sumri, sem opt kann til bera,

at þav var hestum alt. Maðr er uefndr Gautr á Meli, göfugr

maðr at œtl ok at margri annarri atferö; hann var mikill vin

Sturlúnga, ok haföi þegit af Sturlu hest góðan , ok var þat

margra manna orð, at sá væri hestr beztr í Noregi. Maðr er

nefndr Árni öreyöa, íslenzkr maör, liann hafði sent konúngi

hest, þann er hann kallaði beztau á Islandi, ok þeim hestum skyidi

etja; kom til fjölmenni mikit. En er hestarnir vóru fram

lciddir, sýndist hvorrtveggi hinn vænligasti. |>eir vóru lausir

látnir, ok kvómu hart saman, ok var þetta hit sköruligasta víg,

bæði hart ok langt ; en [er] á leið vígit, lattist heslr konúngs,

fanst konúngi fátt um; var þat auöfundit, at konúngi þótti

hvergi betr. Nú gengr Gautr um mannhrínginn , ok sér vel

upp því enu eina auganu, er til var. Aron var þar nær staddr,

ok sá maör hjá honum, er þórarinn hét, frændi hans; þeim

h'kaði illa, er liestrinn var [sigraðr, var] Aron vin Árna [enj

engi Gauts, þikkist hann sjá hvat veldr. Nú sem þeir sjá, at

konúngr leggr enga hugðu til hests síns, gauga þeir firir kon-

úng. fá mæíti Aron: (Jeggit ekki óvirðíng á hestinn, herra,

því hann mun vera hin mesta hrossge[r]semi , en hann hefir

ekki þá atfcrð, sem hann er vanr". — ^Hver er sú?'* segir

konúngr. ,,Maðr fylgir þar hesti hverjum, er frarn er leiddr",

segir Aron, nOk hefir staf í hendi, ok klappar á iend hest-

inum, ok þar með styðr hann hestinn
,

þá er hann ríss".

— (jEf þú þikkist munu gera slaö í heslinn, Aron'^
,

segir

konúngr,^,þá far til". Nú leggja þeir Aron ok þórarinn
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af ser yfirhafnir sínar, ok taka skíö[u]r í hönd sér, ganga

síðan at hesti konúngs þar sem hann stóð í utauverðum inann-

hrínginunij ok lélu koma \ið hann stafi sína, en hann brú við,

svo sem hann þætlist vita til hvers þeir vœri komnir, hicypr

at hesti Gauts, en hinn í móti, ok koma hart saman; liaf'ði

hestr Gauts nú mikla raun, því iiestr konúngs var með aíli

studdr, ok var þat orðtak, at sh'kir mundu í hezta higi. En er

á lcið daginn, lattist hestr GauLs, en þó vildi hann hvorki

hopa ne renna. þeir Aron keyröu því fastara eptir sinn hest,

þar til at hestr Gauts kastar ser niðr af mœði ok stórum tök-

um , ok stóð aldri upp síðan. Nú mátti Gautr hvergi kyrr

þola firir kappi síuu, ok virti svo , sem Aron heföi drepit firir

honum hestinn, ok líkaði síóriila; en þat fanst á, at konúngi

h'kaði vel. {ni næst vóru fram leiddir aðrir liestar, ok er þar

ongi frásugn af. þeir Aron ok Ijórarinn rcikuöa um vöUiun,

ok htu á atfcrö hcstanna, ok því na:st var tekit á herðum

Aroni ok svo mælt: .jCk vilda gefa til öll klæði ok guli, at þú

væTÍr jafnnæ.r Sturhi, seni þú ert nú mer". þá snaraöist Aron

við ok mæUi: .^biðja máttu þér þarflegri ^a;nar, Guutr bóndi",

segir Aron. ^jllver er sú?*' scgir Gautr. — ,^At ekki taki fjand-

inn svo annat auga þitt, sem hann hefir tckit annat áðr'\

Gautr skipti injök litum, ok talaði fátt síðan. Yar áðr fátl

með þeim, en þó ver síðan miklu. Fanst þat í orðum Arons,

hversu óvæginn hann var, þótt hann ætti við scr meiri menn um,

19. í þenua tnna var J>órðr Sighvatsson, er kallaðr var

kakah, utan, ok liaí'ði verii í Noregi tvo vclr; hann var vaskr

maðr ok vel mentr, en ekki til spakr víð drykkinn, ok því var

konúngr ekki j"afnblíðr til hans sem ella mundi. Hanu var í

garði þeim, er llallvarðsgarör var kallaðr; þann garð átti Ilall-

varðr svarti, hirömaðr konúngs ok hinn mesti ofrembíngr, ok

[var] fátt meö þeim, því at metnaðr brauzt í milli þeirra þórðar.

I>aðan skamt í brot var garðr Arons, en þó var fált meö þcini

Aroni okþóröi, enda er þar jafnan fátt, er óhkara er til. þenna

vetr var Bárör, bróöir Arons, á vist með honuiu, ok varjafnan

í skemtan með I>óröi, því vegir hans lágu til íslands, ok

vildi hann hallast til viö hann, ok tók J>órðr því vcl, en Aron

lagði þar ckki til. J>órðr hélt sik kappsamliga ok sína menn,
ok varð honum kostnaðarsamt, ok gekk upp féit mjök. þá var

með honum llraui Koðransson fylgðarmaðr hans ok J>órör
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þiimli, hinn þriði bet Pétr, en[n] fjórði var slíósveinn, er Eysteinn

hét. I»at bar til eitt líveld, at |>órðr drakk í skytníngi, þar sem
drykkr \ar áfengr, ok or á leið kveklit gengu þeir menn í burt

er stillínga[rmenn] vóru , en fórðr sat eptir ok nokkurir

handgengnir menn. En er á leiö nállina, sló í kappmæli

með þeim ok áhöld, svo at þeir böröust með hornum ok skrið-

Ijósum. í>óvðr var harögjörr maðr ok anamikill; urðu þcir

mjök vanhluUi, er í móLi vóru, ok uröu bæöi bláir okblóðugir;

YÓru þeir skildir um síöir, ok ferr hverr til síns herbergis, ok

soía af náttina. Eptir þat kemr morgin, ok er tíöum var lokit,

ganga þeir firir konúng or vanhluta höföu vorðit, ok segja

honum. Konúngr leggr nú fæð á þórð, en somr þó málit.

20. Nú h'ör sumarit, ok tekr fast at óhægjast fjárliagr

þórðar ok gengr upp í kostnað allt þat er laust or. Nú er höit

or nokkut af vetri, þá kemr vestan af Orkneyjum skip þat, er

á var sýsiumaðr konúngs er Finnr hct. fenna sama dag gekk

Bárðr bróöir Arons á fund þórðar til skemtanar; þeir þórðr

ok IJrani sátu at skáktafli. j[>eir buöu Bárði undir borð, ok

svo gerir hann. i>ví næsl kom þar inn Hallvarðr bóndi ok gekk

snúöigt; öngvar vóru kvoðjur ari>órði. Bárðr hoilsaði Mallvarð[i],

ok spurði hvaöan liann kom at. IJann sagðist hafa verit á

konúngsgarði. ,,llvat var þar tíðinda?" scgir líárðr. — ,,Eigi

skortir tíÖindi frá frændum yðrum af Islandi
,

bardngar stórir

ok höföíngjalát ok mannarall mikíl". — ^^Uverir hafa höföíngjar

látixt?" segir Bárör. — ^^Sighvatr ok Sturla ok allir synir hans'V

I>á lét I>órðr af iaflinu, ok svarar svo ííöindum: dfleira slátra

Islendíngar en baulum einum, ef satt er'*. f>órðr gokk í kon-

úngsgarð, ok vildi heyra tíðindin ; en er hann kom þar [vóruj

honum sömu tíðindi ílutt. I þcssum atburðum bar niargar skap-

raunir at]>óröi, í'yrst í mannaláti ok missi svo göfugra fronda, ok

þarmeð var hann oröinnpcníngalauss, svohannmátti ekki halda

fylgdarmenn sína, ok þar meö var hann orðinn firir fæð nokkurri

af konúnginum, er llostum þikkir þýngst firir at verða; gengu nú

ailir mennhansfrá honum, nema skósveinn hans; bar hann sik vel.

2J. Nú fréttirAron þessi tíðindi, ok var honum þat cngi

harmsaga, sem von var, en þó fanst þat á, at houum þótti

I>órðr þáh'tt við kominn ; cn er Bárör fann þat, þá mælti hann

við bróö[u]r sinn, at hann skyldiþórð vita [látaj, at Aron lljör-

loifsson veri nokkuru betri drcngr en alþýða manna, svo sem
I. B. 42
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margir mæUii. í þessum flutníngi [var] Ragnbildr kona Arons

með Bárði. Aron tók af öngu mikit ok léz,t ekki vita, hversu

})órðr niundi taka hans máli, ok kvað sér ofgert þii^kja, cf hann

tækí lítt; en Bárðr kvcðst búinn þat at forvilnast af f úrði. Gekk

Bárör til fundar við þórð; buföu [þeir] skamma stund við tal-

azt, áðr Jiárðr frélti þórð , bversu bann mundi taka, ef Aron

Yildi nokkurum orðum á bann verpa, en þórör kveðst Aron

einkis ciga at kunna, kveðst ætla, at þat eitt befði liann gert

í móti frændum hans, at hann befði nauðr til rekit; ^,oss befir

einn blutr mislíkat við Aron". Bárðr spurði, hverr sá veri.

—

^Jlann baföi nokkur orð í móli, þá ek skyldi gerast birðmaör,

ok vildi ekki vera lugunautr minn". Eptir þat skildu þeir

tal sitt' , ok fór Bárör, ok sagði Aroni tal I>óröar ok svur.

Aron lét sér fált um fmnast. Nú líðr af nóttin ok kemr dagr;

\arð llagn[b]ildr vur, at þórðr bcfir sett út þann hinn eina grip,

er hann átli svo at fé tæki, þat var ein skarlalsskikkja, fóðruö

bvítum skinnum. Ilún segir Aroni, bvar þá var komit; knýja

þau Bárðr bæði, ef hann vildi nokkurn hlut at eiga, ok fresta

ckki lengr. Aron spratt þá upp, ok gekk við binn þriðja mann

til lopts l>órðar, var hann þar einn ok skósveinn með bonum;

en þegar Aron kom í loptið, stóö I>órör upp, ok beilsaði Ar-

oni, ok tók í hönd bonum. l^órðr talaði við sveininn hljótt,

ok gekk hann í [burt] ok því næst kom inn mjaöarbylta, ok drukk[u]

meö gleöi um daginn. |>órðr sagði , at hann vildi at Aron

dveldist þar um daginn, ef bann vildi ekki lengr. Aron kveöst

tll þess þar kominn, at bjóða lionum til sinna berbergja, ef

þat mœtti vera nokkuru cptirlátligra, en þat scm áðr var, ok

láta þann [veg] ráö gerast. l>órðr kvað þá ekki fleiri bjóða sér

sæmdir, en sagðist ekki viija bendi við drepa, ,,þikki mér nú

daufligt gcrast samsætið". Sendir Aron þegar, ok lætr taka

skikkjuna, þar sem bún lá á torgi
,
ganga nú ailir í garð Ar-

ons ;
hafði l>órðr þar góðar viðtök[u]r; var I>órör þar þrjár vik[u]r

í samt, ok á þat ofan bauð Aron bonum, at citt skyldi yfir þá

ganga, meöan l>órðr vildi þat þiggja; hann tók vel undir þat

ok talaði mörgum sæmdarorðum til Arons, ok nokkurum tíma

síðar gcngu þeir lil konúngs, ok vildu koma l>órði í meiri

kœrleika \iö konúng en áðr hafði verit, ok varð erbitt um þat,

1) tal' síl&r, 551.
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ok hurfn frá at sinni. En nokkiiru síöar talar fórðr við Aron,

at hann muni ekki optar [þess í' leit vera við konúng. Aron

sagöi ekki svo vera skyldu. ^J)ví al þar vcrör jafnan binn lægri

at lúta, sem minni mannamunr er, ok verðr þat jafnan til

niikillar sæmdar". — (tl>ú skalt ráða Aron'', segir þórðr, ^^því

at ek finn jafnan þinn sannan góðvilja við mik, ok kant margt

gjörla at sjá"; ok einn dag, er skamt var til jóla, gengu þeir

á konúngs fund, ok kvöddu liann
; tók Aron svo til orðs: ^iherra,

hér er t>órðr kominn á fund yövarn, ok vildum vér flytja hans

mál lil meiri bh'öu, en svo sem áfer hefir verit, ok viljum vær

þess beiða, at þér gerit firir honum nokkurt ráð
,

þat houum

sé lil sæmdar". Konúngriun þagði. — ]>á mælti J>órðr: ,,þat

vilda ek herra, at þér leyfðut mér at fara^ or landi ok leita

til annarra böföíngju". Konúngr neitaði því, ok við þat fóru

,
þeir í burt. Fám dögum síðar koma menn or konúngsgarði

til Arons, ok sögðu lionum kouúngs orð , at hann bauð þeim

Aroni til jólaveizlu, at þeir skyhlu drekka meö lionum um jólin,

ok þat þágu þeir; hóf upp brún við þetta, ok hugðu , at hér

mundu meiri sœmdir eptir koma; drekka nú þar um jóHn, ok

hinn næsta dag eptir ganga þeir firir konúng, ok þakka firir

góöa veizlu. i>á mælti konúngr: ^tmun ekki þat sæmiligt, Aron,

at ek laka undir mcð þér nokkut, ok mun fórðr bér eptir

vera með oss'*. Aron kveöst svo helzt mundu kjósa at veri,

ok [skilja þeir] nú þórðr ok Aron fyrst at siuni, ok vóru jafnan

góðir vinir. Var þórðr nokkura vetr síðan með konúngi. Bera

menn um þat skýrt vitni síðan, hverja giptu Aron bar til,

at lijálpa mörgum manni, ok hversu mikils konúngrinn virti

hans orð. Ilerra Hákon konúngr batt fasthga vinfengi þeirra

Í>órðar ok Arons, ok fal Aron á bendi þórði, ef hann færi til

íslands, því atAron íysti þá út liíngat, at fmna frendr ok vini;

ok er þcir kvómu til íslands, haföi I>órör Aron í góðu yfirlæti,

ok veitti bonum vel ok röskliga til alh'a mála, þeirra sem Aron

þóttist eiga á nokkurum mönnum. Tóku þá allir frcndr hans

honum vel, ok liéldu hann firir sæmdarmann; fékk hann þá

sœtt ok sýkn mcð styrk I^óröar ok frenda sinna. Fór Aron síöan

aptr til IXorcgs á fund Mákonar konúngs, tók bann bonum bh'tt, ok

var [hann] enn meö honum vetr nokkuraí sömu virðíngu ok fyr.

i) í skinub. i'itaí) sem : Jíessi. 2) til Islan b. v. Ár,

42*
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22. í þenna tíma kom legalus hcrra páfans til Noregs,

er Villijálmr het, þess erindis, at kóróna Ilákon konúng ok

MargrelLi drotníngu , ok marga aöra góða hluti i'ramdi liann

þar. Ilann vígöi Hcinrek bisknp til staöarins at Ilóhim í Iljalta-

dal á Islandi; en þá Ileinrekr bisknp fór tiMslands, rezt Aron

til feröar meö honnni , ok var með bisknpi þann vetr. Um
sumarit eptir ællaði Aron til utanferðar mcö Eysteini hvíta*,

en þat skip braut um liaustið firn* líofsliöfða í Flateyjardal

;

létust þar monn aliir, nema Aron, ok ij menn aörir, okbjargaði

Aron þeim mcð guðs miskunn ; var Aron um vetrinn cptir

með íleinreki biskupi, ok haföi enn fengit góðan orðstír. Um
sumaril eptir sætlist Aron við sonu Signiundar snaga; gjöröi

Ileinrekr bisknp sætt ok l^randr ábóti, en síöan gekk Gizurr

ok I>orgils skaröi til festu firir Aron, ok eptir þelta var Aron

sáttr viö alla inenn á íslandi. Hit næsla sumar fór Aron utan

ok tókst þá vel feröin , ok kom af hafi viö lijörgvin , ok fór

þegar á fund Hákonar konúngs, ok tók liann honum vel , sem

hann var vanr. Aron var þá ekki lengi í Noregi, áör en hann

lók sótt mikla. í þessi sótt kom konúngrinn til han^, sem

tií sína hugöarmanns eðr frænda , ok hefir mönnum þat þótt

hin mesta sæmd , ok fckk Aron alla guðsþjónustu, ok eptir

þat andaðist hann. En er lík hans var borit til kirkju, gekk

konúngrinn sjálfr ok hirð hans meö hkinu , ok stóö sjálfr yfir

grefti hans, ok mælti þar nokkurum sæmdaroröum; eru þessi

eptir höfð: (J)essi maör, Aron, vorr hirðmaör, heíir víða farit,

ok (í] mörgum mannraunum vel prófazt, ok í mörgum lífsháska

staddr verit, ok viljum ver því orði ú lúka", segir konúngr,

.^at hér hefir láti/t eitt hit bezAa sverö af vorum þegnum'*.

Var hans h'kferö mcö mikilli sæmd gjör, ok er þat vœntanda,

at sál hans hafigott heimili fengit, bæöi firir meöalgöngu vinar

síns, hins góöa Guömundar biskups Arasonar, ok einkanliga

firir mjúkustu vors lansnara miskun , hvers pílagrímr hann má
réltliga kallast, firir þat er hann heimsótti hans lielgustu gröf,

ok marga aðra heilaga staöi. Ok lýkr þar sögu Arons íljör-

leifssonar.

i) þann. ísl. Ann. 1253 j li'ra ilierra), 551.
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III.

Rafns saga Sveinbjarnarsonar.

*Bér hefí- sögu af Hrafni á HrafnseyrL Prologus.

1. Atl>arðir niargir, þcir er verða, lalla möaiium opt or

minni, en sumir eru annan vog sagðir en vcril hafa, ok trúa

því margir, er logit er, en tortryggja þat satt er» En fyrir því,

at aptr hverfr lygi þá er sönnu mætir, þá ætlu vær at rita nökk-

ura athurði, þá er geyrzt hafa á vorum döguni, á meðal vor

kunnra manna, scni \ér vitum sannleik til. l þeim athurðum

mun sýnast mikil þoliimiæði guðs ahBáttigs, sú er' hann heHr

hvern dag við oss , ok sjálfræði þat, er hann gefr hvcrjum

manni-*, at hverr má geyra þíil sem vili, gott cðr iJlt^.

2. Sveinhjörn hct maðr, son Bárðar svarta, Atlasonar, IJös-

kuUssonar, AlUisonar, llögna sonarensheppna, Geirþjófs sonar, er

nam Geirþjófsíjörð, Yalþjófs sonar ens ganila. Sveinbjörn bjó í

Arnarnröi, á þeim hæ cr á Eyri heitir ; hímn átti konu þá er Stein-

unn hét, hon var I>órðardótlir Oddlcifssonar. Svcinbjörn var goð-

orðsmaör ok vitr, ok mikill utferðarmaðr, læknir góðr. l
Ath föður-

faðir hans^ haföi vcrit meö Magnúsi konúngi enum góða Olafssyni

í bardaga á Lilýrskógsheiöi, þá er hann haröist viö Vindi. I>á vitr-
r

aðist Olafr konúngr Magnúsi, seyni sínum, hað hann veljaxij mcnn

af ölium iierinum, þá er væri af enum beztum ættum, til þess at

þeir bindi sár manna; en hann kvezt þat þiggja mundu af guöi,

at í hversþeirra kyni skyldi síðan læknmg lialdast, er þar væri

I) Af RafnssOgu cru tíl tvenn handvit, merkt A og 1$. Tíl Á heyra

:

AM. 155 fol. (merU--l 1); 151 fol. (merktA2)j 487 4to. (merkt ^ 3 ] allar

afskviptir af ágætri skinnbók, or brann 172S (coclcx academicus). Til ií heyra :

AM. 557 4to. á skinní, frá 15, öld (4 íjIö^); AM. 552 Ny 4to. er íifskript

lijarnar á Skarlsá af 557, meWi húu var heil. HOr cr Uigí) til grund-

vallar 155 (mct) hendi sira Jóns Erlendssonar).

a) Á 2; byrjav, yl 1. a) manna, A i) þeniia yrologus v. í IS.

&) lei^r.
; [ Sveinbjörn, B (sjá Magm'isar sOgu gó^a).
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til valdir sár manna at binda. En eplir bardagaun skipaði hann

þcim til at binda sár manna, þvi at lair vóru læknar í liði bans,

en menn vóru margir sárir orðnir. far balt Atli sár manna

fyrsta sinn ut boöorði Magnúss konúugs, ok var síðan aljijörr

læknir, sem aliir þeir, er þar bundu sár manna. Svo kom lækn-

íng af guðs miskunn fyrsta sinni í kyn Bárðar svarta. l>au

Sveinbjörn ok Steinunn áttu ij sonu ok v dætr. Ilerdís hét

dóttir þeirra, er átti Ilallr prestr ok lögsögumaðr, sonr Gizurar

lögsögumanns. Ilelga het önnur dóltir þeirra, hana átli Drandr'

Ijórisson ok Ilelgu Júnsdóttnr austan frá Svínaí'elli. Guörúa^

hét en þriðja dóttir þeirra, hana átti Sámr prestr Símonarson.

flalla'' hét en fjóröa, hana átli þórðr Arason-*. ÍJirna hét en

fimla. Markús hét son Sveinbjarnar enn ellri, en Rafn enn

ýngri. Markús var mikill maðr vexli ok ram[rj at afli; svo

var handleggr hans digr meðal axlar ok olboga, sem lær manns

vœvi; hann var úngr til bókar settr, ok síðan vígðr til prests.

Á Eyri í Arnarfirði stendr steinn , sá er Markús bar þangat; í

þeim steini vóru klappaðir fjórir koppar; [síðan er hann hafðr'* til

þvottsteins, ok er svo höfugr at \'arla nnígn fjórir karlar hefja.

En fyrir því, at [skömm eru úföll*' þessa heims, þá varð Markús

ei langlíír. ílann fór [einn velr'' or Arnaríiröi um heiði tilTálkna-

fjarðar, ok þeir iiij saman ; ok á heiöinni geyrði at þeim vont

veðr, svo at þeir fóru viílt; ok er minstar vonir vóru, þá brast

undir þeim einn hengiskaíl , ok í þessi skriöu týndist Markús

presír ok annarr maðr með honum, en sá komst í brott heiU or

skriðunni, er óknástr var, sá hét Arni, ok Ilúnþjófr" hét ann-

arr maðr er á brott komst. þessi atburðr varð þar sem heitir

Feilzdalr'J.

3, Hrafn var á únga aldri snemmendis mikill atgeyrvis-

maðr,' hann var vökmdr at hagleik, bæðiat tré ok at járni, ok

skáld, þó hefir hann fátt kveöit, svo at vér vitirn, ok enn mesti

læknir, ok vel lærðr, ok eigi meir vígðr en krúnuvígslu*^, lög-

1) þann. Bj Sturl. 2. 5, (sjá kap. 4); BárÍJr, A,

2) Bj St.; Gulritr, A, a) PTalldóra, B.

4^ A 3-j (sbr. bls. 461); Urason, A 1-2. 5) [ ok cr nú haf^r, B,

6) þann. B; [ seinar eru of a/ls, A 1.

7) B; [ um vetrinn, A 1. e) Geirjíjófr, B.

9) Fækdalr, B', mikiU ok stór, b. v. B.

10) Jjann. A 2 , B.
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spakr maðr ok [vel máli farinn', ok at öllii fróðr. ílrafn var

mikili maör ok réUIeitr í andliti, svartr á hárslit, synclr vel,

ok við íillt íimr, þat er hann liafðist at, bogmaðr niikill, ok

skaiit manna bezt handskoti. llrafn fór nngr brott af landi,

ok ftíkk góða virðíng í öðrnm löndnm af hOföíngjum, sem vitni

bar nm þœr gersimar, er Bjarni bisknp scndi Jionnm , sonr

Kolbcins hriign or Orkncyjum, út híngal: þat fíngrgul), er stóð

eyri, ok var merklr á hrafn ok nafn lians, svo at innsigla má
mcð. Annan lut sendi biskup honum , söðnl góðan ok enn

þriðja iut stcinklæöi. Rafn var ulan cinn vetr, ok var á hendi

tignum mönnum, ok þótti mikils verðr hvar sem hann kom,

fyrir íþrótta sakir. þá reð Sverrir konúngr fyrir ISoregi. Annat

sumar sigldi hann út híngat, ok fór til bús með fööur sínum

á Eyri.

4. Atburðr sá geyrðist í Dýrafirði á vorþíngi, þá er Rafn

var þar, at rosmhvalr kom npp á land, ok fóru menn til at

særa liann, en hvalrinn liljóp á sjó ok sökk, því at hann var

særör á hol. Síðan fórn menn til á skipnm, ok geyrðu til

sóknir, ok vildu draga hvalinn at landi, ok nnnn engar lyktir

[áj. l>á hét Rafn á enn helga Tónias, biskup til þess at nást

skyldi hvalrinn: [hausfaslar tennar- or livahium, ef þeir gætináö

hvaiinn at landi fluttan; ok síðan, er liann hafði heitið, þá varö

þeim ckki fyrir at flytja at landi hvalinn. þessu næst fór Rai'n

í brott, ok kvómu þeir skipi sínn við Norcg. þetta sannar

Guðmundr Svertíngsson, í drápn þeirri, er hann orti umRafn:
Sviðr braut sinni öörn

sundr menbroti grundar,

brast giymfjöturr gestils,

garð íirir knarrar barði:

áðr veðrlostínn vestan

veggöndur'* framir seggir,

meðr stigu glatt-* [af græði^

grund, við Noreg bundu.

l>ann vetr var Rafn í Noregi, ok at vori fór hann vestr tii

Englands ok sótti heim enn helga Tómas erkibiskup í Kantara-

i) [ ok srijaUtala'fcr ok minnigr, /Í.

») hz íiistar tenniir, Á 1, s) fi ; ve cundr, A i.

A) A 2; hlalt, .4 1. B i k gert)i, A 1.
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bergi, ok færði enum helgaTómas[i] lennar, ol^ varöi hann þar

ie sínu til musleris oIí fal sik undir þoirra bænir. |>elta sannar

Guðraundr Svertíngsson :

Get ek þess, er gekk at h'ita

geðfastr enum lielgasta

buihnekkjanda' af l)Uikki

blásvandar Tómási;

sökreynir- bjó sína

snör drengiligr lengra

fOr"', sem fyrðar bol.yjra,

fæti, [sál at^ bæta.

[þaðan fór bann suör um haf'"' ok sótti heim enn helga Egidium

|í llansborg*^, ok er hann kom þar, þá mintist hann þess , er

mælt"^ er af alþýöu, atguðvoiti hverjum manni, þcim er kemr

til Egidium, eina bæn, þá er maðr \ildi helzt biðja, af verö-

loikum Egidii. }>á bað llafn þess guö aimállkan , at af verö-

leikum Egidii skyldi bvorki fjárldutr, ní) þessa beims viröíng,

svo veita[5t] bonum, at þeir kilir hnekði fyrir honum fagnaöi

himinríkis dýrðar^*. Ok þat hyggjum vœr, at Kristr veitli hon-

um þetta, því atllafn baföi nær alla luti til þcss at bann mætti

mikiil höfðíngi sýnast, en engi var sá orðrómr á af alþýðu manna

hér á landi nm hans virðíng, sem oss sýndist hann tii vinna,

[því at \ér seám^ naklivara menn*", þá [er] meiri*' virðíng

hafa af alþýðu, er minna unnu^- til viröíngarinnar. Síðan fór

llafn vcstr til Jakobs, sem Guömundr sogir:

Fyr kom fíeina rýrir

fram jókeyrir glamma,

[lýðir sjá storma stríða^'*,

stund til Jakobs fuudar.

I>aðan fór hann til Rómaborgar, ok fal h'f sitt á hendi guös

poslulum ok öðrum belgum mónnum. Síöan fór bann sunnan

fráRómi, ok varði fé sínu til helgra dóma, þar sem iiann kom

;

i) bOUincklijandi, B. 2) sökrennir, li.

3) getg. ;
fara, Á, B. \) B, A 2; salar, A 1.

5) [ stendr í A á iindan vísunni.

0) Á 2; [ eyba í ^ I; (hciíir nú St. Gilcsj. 7) rekit, B,

ö) hér V. 2 hlöh i 557. 0) ^ 3/ [ Ijcim vœr sona, A 1.

10) A 2; mnn, A 1. n) B, minni, A 1. 12) A 2; vinnr, A 1.

)») [ U^ínn sestora strí^a, Aj lý'fcir sjá storma stríiiii, B,
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ok er hann kom í Noreg, \m fór hann út lil íslands, ok var

um vetrinn á þíngveili með Brandi mági sínum. þá fóru þeir Rafn

ok mágar hans : Hallr Gizurarson ok Brandr, í Kallaðarnes, at biðja

Hölllíutlu Einarsdóttur til handa Rafni, ok þat var at ráði geyrt.

Hallkatla var Kinarsdótlir, Grímssonar, Ingjaidssonar, Grímssonar

glammaðar, l>orgiIssonar errubeinssljúps
"

; móðir hennar var

þórey Másdótlir^. Síðan fór Rafn vestr á Eyri, ok tók hann við fjár-

hlutþeim, er faöir lians ok móðir hafði ált, ok bjó á Eyrl í Arnar-

firði þaðan af meðan hann hfði. Rafn tók þá við goðorði því,

sem faðir hans hafði átt, ok manna varöveizlu. þá réðu þeir

Mögr ok SeUiæhr'* ok Ih'aunsverjar-* goðorð sitt undir Rafn fyrir

sakir vinsœlda hans. Svo var bú Rafns gagncyöigt, at ulhim

munnum var þar heimill matr, þeim er tii sóttu ok eyrinda

sinna fóru, hvort sem þcir vildu setið hafa lengr eðr skemr.

Alla menn lét hann llytja yfir Arnarfjörð, þá er fara vildu,

hann átti ok skip á Barðaströnd, þat höfðu alJir þeii' er þurí'tu

yíir Breiðafjurð ; ok af slíi^ri rausn Rafns var sem brú væri á

hvorumtveggja firðinum, fyrir hverjum er fara viidi. Svo fylgði

hans iækníngu mikili guös kraptr, at margir gengu heihr frá

hans fundi, þeir er banvœnir kvómu til lians fyrir vanheilsu

sakir, sera hér segir:

Sótti [UJrafn at hitta

huggusár af fári

maör, eöa meör at öðru^m],

margr, liinn er þurfti bjargar:

hverr gckk hodda stökkvir

heill, segik á því deih,

Ijóns eöa leystr frá meinum

lögvaröanda or garði.

Tii einkis var honum svo títt, livorki tii svefns né til matar,

ef sjúkir meun kvómu á fund hans, al eigi mundi hami þeim

fyrst nöiíkura miskun veita
;
aldregi mat hann fjár lækníng sína.

\ið mörgum muuuum vanhcilum ok fclausum tók hanu, þeim

cr þrotráöa vóru, ok haföi meö sér á síuum kostnaöi þangat

til er þeir vóru lieilir. Fyrir því vænlum vær, at Kristr mun kaup-

huiót veilt liaia Rafni með sér andiiga lækníng á dauðdcgi

j) A 2; skúí's, A 1.

3J getg. ;
KeldæUr, A 1,

a) NjíUsdóttir, B,

4) B: líraunsvenar, Á 1.
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lians. Eigi at eins græddi Ilafn þú menn, er særöir vóru egg-

bitnum sárum, heldr grœddi imnn mörg kynjamein, þau sem

menn vissu eigi livers luiltar vóru. l>orgils hetmaðr, er hafði

meinsemi þá, at aUv l/kamr hans þriUnaði, bœði höfut hans

ok búkr, liendr ok fætr. líann kom á fimd Uafns á förnum

veg á einum gistíngarstað
,
þeim er Rafn hafði, ok bað hann

lækníngar, en Rafn brendi hann marga díla, bæöi í kross fyrir

brjósti ok í höföi ok í meöal lieröa. En liálfum mánaöi síðarr

var allr þroti or hans hörundi , svo at hann varö alheill. —
Kona sú kom á fund Rafns, cr mikit hugarvolaö liafði, iion

grét löngum, ok var svo brjóslþúngt, at nær hélt henni lil ör-

vin[g]Umar. Rafn tók henni æðabíóð í hendi, í œði þeirri, er

hann kallaði þjótandi; en þegar eptir þat varð hon heil. —
|>orgils hét maðr, er tók vitfirríng; hann var svo sterkr, at

margir karlar urðu at balda honnm. Síðan kom Rafn til hans,

ok brendi hann í höföi díla nakkvara, ok tók hann þegar vit

sitt; litlu síöarr varð hann heiU. — í sveit Rafns varð maðr

þrotráða, er hét Marteinn ok var Rrandsson; hann hafði stein-

sótt, svo at því mátti hann eigi þurft sækja, er steinninn féll

fyrir getnaöarliöu' hans. Síöan tók Rafn við honum, ok hafði

hann með sér lengi, ok létli hans meini meö mikilli íþrótt; ok

svo sótti meinit at honum, at iiann varð bahvænn, ok lá bólg-

inn sem uaut, ok þá helmti Rafn til sín presta sína, ok þá

menn er vitrastir vóru meö honum, ok spurði, livorl þeim þótti

sjá maðr fram kominn fyrir vanmegnis sakh', en allir sögðu, at

þeim þótti hann ráðinn til bana, ncma atgcröir væri hafðar;

en Rafn sagði, at hann mundi tii taka með guðs forsjá ok

þeirra atkvæði. Ok þá fór hann höndum um hann, ok kendi

steinsins í kviöinum , ok færði hann fra[m] í getnaðarliðinn^

svo sem hann mátti, ok balt síðan fyrir ofan með hörþræði,

svo at eigi skyldi upp þoka steininn, ok öðrum þræöi batt hann

fyrir framan steininn; ok þá baö hann , at allir skyldu sýngja

V pater nosler þeir er inni vóru, áðr hann veilti atgeyrðina. Ok

síöan skar hann um endilangl með knífi, ok tók í brott tvo

steina; síðan batt hann viðsmjör við sárit, ok græddi hann

svo at hann varð heiU. Torvelt er at tína öll ágæti íþróttligr-

ar^ lækníngar hans, þeirrar er guð gaf honum. En fyrir því

1-2) limu — liminn, J? a) þann. Á 2.



R/ifiis Sflgn BISKUPA SÖGUR. 645

má slíkt eigi undarligt sýnast, at giiði eru cngir lilutir ómátt-

ugir, ok af guði cr öll sönn lækníng svo sem Páil posluli segir:

alii gralia sanitatum in eodem spiritu; þat er svo at skilju

:

sumum mönnum er gcrm miskun heiiags anda. Mörgum mönn-

um veitti llafn smíðir sínar ok aldrei mat liaun þær fjár. Bæ
[sinn á Eyri bygði hann vel, ok geyrði þarmörg hús ok stór',

ok marga aðra ba^jarbót, þá er mikil merki má á sjá.

5. Markús hét maðr, hann var Gíslason, l>órðarsonar,

Úlfssonar; Guðríðr hét móðir Markúss, hon var Steingrimsdóttir.

íngihjörg hét kona Markúss, hon var dóllir Odds af Söndum

or Dýrafirði. J)au IMarkús ok íngibjörg [Huttu sik af Söndum

í Dýrafirði ok til Saurbæjar á llauðasandi, ok bjoggu þar^ ok

áttu tvo sonu ok eina dótlnr, svo at or barnæsku kæmist. Gísli

hét son þeirra cnn ellri, en Magnús enn ýngri, en llallbera

dóttir. Loptr hét son Markúss, hann var laungctinn
;
Ragneiðr

hét móðir hans, hon var Hjarnardóttir. Markús var búþegn

góðr ok mikiil atferðarmaðr. IJann fór utan ok lét höggva í

Noregi kirkjuvið góðan; síðan fór hann út híngat ok kom í

Auslfjörðu [í Gautavik^*, ok gaf kirkjuviðinn allan Signnindi

Ormssyni; sú kirkja stendr nú austr á Yalþjófsstöðum. Sig-

mundr var þá mestr höfð/ngi í Austíjörðum. Si'ðan fór Mark-

ús vestr á Rauðasand lil bús síns, ok bjó þar lengi síðan í

góðri virðíngu. Markús var eigi goðorðsmaðr, ok var þó með

öllu ríkr í héraði sínu. Svo lét hann bœ sinn húsa stórkost-

liga, at hans bœr var svo húsaðr sem þeir er bezt vóru hús-

aðir í Vestfjöröum. Síðan andaðist Ingibjörg, kona Markúss, ok

eptir hennar andiát fór Markús í brott af landi, ok lét höggva

í Noregi kirkjuvið góðan ; hann fór suðr lil Róms, ok er hann

fór sunnan frá Róm keypti hann klokkur góðar i Englandi ok

hafði þær með sér í Norcg; síðan fór hann til íslands með

kirkjuviðinn ok kiukkurnar; ok cr hann kom út híngat, lét hann

geyra kirkju göfugliga á Rauðasandi ok til þeirrar kirkju gaf

hann klukkurnar, ok Ólafsskrín, er hann haföi út haft. Sú

kirkja var síöan vígð guði almátkum ok hcilagri Maríu drotn-

ingu. Eptir andiát íngibjargar var Markús óglaðr löngum, af

hugtrega þeim er hann hafði af hennar andláli.

[ þ^"^^ ^i* Ii^"" ^jó á bætti hann at mörgu, bús stórlig, A,

a) Jf; [ bjoggu í Saurbœ á Rau^asandi, J. L ^^*
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6. Maör hét íngi, hann var Magnússon, hann bjó í Pat-

reksfirði, á þeiin bæ er hét at Hvalskeri. Ingi var mikill maðr

vexti ok Ijótr, grályndr ok gárfenginn. Á þeim bæ er íngi bjó

var bænahús; þat lá undir þákirkju er á Uauðasandi var. En

þat var boð hins heilaga J>orláks biskups, at hvergi skyldi bæna-

hús niðr falla þar sem áðr vóru; ok ef bænahús hreyrnaði eðr

félH niðr, þá skyldi af tóptiuni gjalda vj aura til graptarkirlýu

þeirrar, er bænahúsit lá undir. Á þeim bæ er íngi bjó féli

bœnahús ofan, en þat hús lét íngi eigi uppgeyra, ok eigi viidi

hann gjalda af tóptinni. þat fé helmti Markús aí higa, en hann

galt eigi féit; þaðan af óx óþyHt með þeim Markús[i] ok ínga.

Guölaugr hét maðr, hami var Valcniinu[s]öon, hann bjó á bæ þeim

er hét at Stökkum* ; Jóliun'-^ hét systir Guölaugs, hana átti

íngi. I>at var eitt haust, þá er sauðir vóru reknir saman í

rétt at llauöasandi, at Markús lét draga sauði shia í hús til

skurðar; þá kvómu þcir Guðlaugr ok íngi til rétLarinnar. [)eir

fengu tii mann, þann er J)ormóör hét, at draga sauð þann er

Ingi átti til sauöa Markúss, þeirra er til skurðar vóru dregnir,

því at þeir vildu gefa Markúsi gagnsOk í móti Ijárhcimtu þcirri,

er hann heimti bænhústoliinn at Jnga. Síöan skildust menn

at réttinni'*. En um morgininn eptlr fékk Markús menn til

at skera sauði þá, er inn vóru dregnir. En er húskarlar

Markúss vóru at slátra, þá sendu þeir Ingi mann til fundar við

þá, at vita, hvort þeir hefði skorit sauðinn, þann er íngi hafði

látið draga tii sauöa Markúss, en þeir Markús vissu enga von

til, at íngi átti þar sauð inni með sauðum Markúss. I>á höföu

húskarJar Markúss skorit sauöinn. En þá er sendimaðr ínga

kom þangat til, er þeir slátruðu, þá heilsuðu þeir honum, en

hann tók kveöju þeirra. Hann tók upp höfut sauða þeirra er

þeir höfðu skorit, ok finnr þar höfut þat er mark ínga var á;

en þeir svöruðu, ok kvóðusi eigi vitað haí'a, ai moö því murki

hefði verit. Sondimaðr ínga fór í brott ok kemr á fund þeirra

Guðlaugs, ok segir at húskarlar Markúss hefði skorit geldíng

er Ingi álti. Nú er Markús varð þess varr, at húskarlar hans

hefði skorit sauö þann er íngi átti, þá scndi hann mann til

fundar við þá ínga ok Guðiaug, ok bauö atgjalda fé fyrir sauð

4 2, Zi; Stauí)iini, Á 1.

t) A 2-3; rolínn, A \ ; J'jriin, Jí. t) röttiniim, B.
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þann, vaðmál, eðr sauð þann annan, er þeir vildi, cf þeim

þætti ser þat betr koma at hafu heldr en shilr þess sauðar

er skorinn var. I>eir svöruöu, ok kvóöust ekki vilja þat þiggja

er Markús hauð
;

þeir sugðu þessa sök búna vera á hendr

Markúsi um sauöaskurð, á mót þeirri sök er hann iiafði á höndum
r

Inga um bænahústoll. Ok síðan drógu þeir glott at ok mikit skaup,

at Markús mundi cigi allt retlihga fá til bús síns , ok höfðu

mörg iieimslig orð um þetta mál. Nú við [þessi slög' þeirra

ok illt orðalag þá reiddist Markús mjök , ok kvazt eigi lcngi

mundu nenna at sitja^ ser minnum mönnum slíkan ósóma er

þeir tóku upp.

7. fá er þessi mál hófust þá dreymdi þann mann draum

er Guöbrandr hél, Gestsson. ílann dreymdi þat, at honum þótti

maðr koma at sér, miiull ok svartr ok illiligr. líann þóttist

spyrja hvat manna hann væri. Sá svaraði ok kvað vísu:

Líör gott sumar gróðrar,

gandrekr^* þrumir landa,

Íieimr er í hæ.slum hlóma

[hirtr, nú er ráö at birtast-* :

mjök er gráliga^ glýjaör,

gapir hann á sjót manna,

óhnr und ægislijálmi,

IngúU'r kominn híngat.

þann draum hyggjum vær vcrit liafa fyrir þeim ófriði, er á

Rauðasandi var[ð]; en fyrir því at lítið er ncf vort" en breiðar

Ijaðrar, þá óx óþykt með þeini Markúsi ok ínga, svo at eigi

var óhætt. Markús var þíngmaðr Jóns Loptssonar Sœmundar-

sonar, en íngi ok Guðlaugr vóru þíngmenn IVafns Sveinbjarn-

arsonar. Markús var frændi Rafns, manni firnari en systrúngr;

Guðlaugr var ok skyldr Ualni nökkut. I>at var eitt haust, at

íngi fór á kynnisltíit til Stakka til Guðlaugs , ok var þar nökk-

urar nætr. En er íngi skyidi heim fara, þá ræöst Guölaugr í

ferð með honum. I þeirri ferð vóru seynir Inga, Arnórr ok-

Magnús. Kctiil hél maðr, Árni ok þormóðr, er í þeirri ferð

vóru. J>eir fóru um tún í Saurbæ. Ok er þeir vóru komnir

i) [ þessa slæg^, Á, 2) b. v. Jí, Á 2-3.

a) Á 2-3
(
gandrcckr) ;

gandrciþr, Á 1.

*) geí.íj. [ birtr ~ hirtast, Á, s) 1i \
grimmliga, --1. 0) ií

; vor,
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í túngarö, þá kom kona nökkur í slofu, sú er úti liafði verit,

ok rnælti: ^^Nú fara þeir íngi bér í tún". Karlar vóru at skinn-

leik niargir, heimamenn Markúss. Loptr son hans var sjúkr,

ok var .hann því eigi at leiknum. |>eir Gísli ok Magnús vóru

börn at aldri. INú er Markús heyrir sagt, at þeir íngi fara þar um

tún, þá tók hann öxi í hönd sér ok gekk út á hlaðit í móti

þeim, ok hjó þegar lil Inga, ok kom liöggit [framan í enni*

lionum, ok varð þat sár ekki mikit, því at íngi hjó í móli til

Markúss ok hjó í sundr viöbeinat ok þar á bol, ok Htlu síöarr

dó Markús. Ok er hann var íaiiinn- þú kvómu iuiskarlar iians

út. Maðr hét Sigurðr |íórðarson, ok var hann húskarl Markúss,

ok er bann sá hann veginn, þá bjó hann til förunauts ínga,

þess er Ketill hét; bann féll við höggit ok dó þegar. Ok er

Ketiil var veginn, þá hjó Sigurör þegar til Guðlaugs, ok veitti

bonum sár mikit; þá var Sigurði baldit. Var þá sögð Lopti

tíðindin, þar sem hann lá sjúkr, at faöir bans var veginn. þá

reis bann upp þegar ok tók spjót í hönd sér, ok gekk út, ok

lagöi til Guölaugs ok veitti honuni sár mikit, ok var Loptr þá

tekinn ok haldinn. Maðr hét Bárðr, hann var son íngólfs

Bárðar sonar ens svarta ; bann var vinr Markúss ok frændi, sviðr

maðr ok góögjarn; hann beiddi Lopt griða fyrir bönd þeirra

Guölaugs ok ínga, sagði þá báöa sára; kva(3 þá til einskis vera

at vinna á þeim, en förunaulr þeirra einn veginn; kvað annat

vera bjálpvænligt Markúsi föður hans en þá væri fleiri menn
vegnir at sinni. Ok af þessum oröum Bárðar vóru grið sett

raeöal manna, ok síðan fór Jngi ok bans félagar í brotl. |>essir

íithurðir urðu tveim nóttum eptir allraheilagramessu ; svo bar

ártíð Markúss ok Ketils. Síöan var lýst vígi Markúss. Árni

Surtsson förunautr ínga lét sem hann skyldi óhelga Markús.

I>ormóðr sá er skotið liafði sauðnum tií sauöa Markúss, færði

Lopti böfut sitt um vetrinn eptir víg Markúss, en Loptr mælti,

at bann skyldi sjálfr ráöa fyrir böfði sínu. Um þat var kveð-

in vísa:

Hvotvetna grét, þó hefir bæra^

bcfik þat frcgit, þá er böfut færði

býsn þótti þat, I>ormóör þotið,

Baldr or helju; þat er ólogiL

I) [ á hund, lí. v) her byrjar aptr 557. a) getg.
;
hota, Á 1.
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Of vorit nœsla eplir víg IMarkúss var áltr sáttarfundr of þessi

málaefni, sá fiindr var á Baröaströnd, á þeim bæ er at Haiika-

bergi heitir; fyrir þeim fiindi reö llafn Sveinbjarnarson ok Jón

prestr lírandsson ok Krákr þórarinsson, Steinólfr prestr Ljóts-

son. Jón Brandsson var vinr mikill Lopts Markússonar , ok

því bað bann Uafn tii at handsala fyrir ínga ok Guðlaug þíng-

menn sína, eðr fá menn til handsala. Gelhr hét maör Steins-

son ok Jóreiðar þórólfsdóttur ; Gellir átti Viíjdísi Sturludóttur,

en Jón Brandsson álti Steinunni Sturludóttur, en þó var sínu-

megin livorr þeirra at þessu máli, því at GeUir haföi tekizt á

bendr ínga oH varðveitt bann á Jaun á bæ sínum. GelJir var

bávaðamaör mikill ok heitramr. En þá er Geliir vissi fund

þenna, samnaði hanu liði, ok fór með feyhnenni til þessa fundar,

ok hafði nieð sér í för Arna, er óhelgat haföi Markús. i>cir

fóru með mikilli gemsan. Ok er þeir vóru á för komnir, þá

sagði Gellir sik fleirum mönnum andvígan en einuni. Um þat

var kveðin sjá vísa:

Verða nadda nirðir,

nú emk út kominn, lúta;

^^Yíst mun ek fimm et fæsta*

fella menn", kvað Gellir^

Ok er þeir kvónui til fundarins þá var Lopti mjök óþokkat um
þeirra gems, því skaut liann spjóti í llokk Gellis. Af því spjóti

i'ékk sá maðr sár er ílólmsteinu'* hét; bann féll viö skotið ok

varð lítt sárr; ok síðan hljóp förunautr Lopts, sá er Ottarr hét,

ok bjó í flokk Gellis , en maðr vildi stöðva höggit, sá er Orn-

ólfr hét, hann var húskarl Steinólí's prests; en Óttarr hjó Örn-

ólf banahögg, ok siðan vóru margir menn særöir förunautar

Gellis. Síöan beiddu góðgjarnir mcnn griöa; ok af því at

margirgóöir mcnn ok vitrir vóru viö staddir, þá var sæzt á þessi

mál þeirra í millum. Um víg Oruólfs ok áverka er þar geyrð-

ist skipuöu þeir Rafn ok Jón Brandsson. Á þeim fundi var

Eilífr Snorrason ; haun kvað þá vísu þessa:

x) fí; flesta, /í. 2) í li cr lícssi visa þannig:

f)ótt vær sjö ohr átta HHt man rá&, kva^ réttinn,

andvinnir nú finninn[st] raunsljófir sik prófi

;

reyndr at r'ih ek ei undan vist niun ek 0. s. frv.

raglystr nú liinn fysti. 3) HálfJan, B,
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Strcndir hvöliu vápii vond, Lopti var sú gcfin gipt

\íða ferr (ygs-liö', grjóli mælti hans spjót;

Gellir vissi tyrir fall, Jón leyfði ok þá

flatir skriðust'^ menn at; öldum at lila skjöld.

Á þeim fundi var sœxt ú víg Markúss ok víg Kctils ok

áverka alla þá er þar goyrðnst á þeim fundi. .lón Loplsson

skyldi geyra sh'ka fésekt, sem hann viidi gert l)afa. }>au fégjöld

handsöhiöu þcir IVafn ok Krákr þórarinsson, llelgi hróðir Guð-

laugs, Páll Surtsson broðir Árna, }>at var ok skilit undir saHt,

at íngi skyldi fara braut af landi ok konui aldrcgi aptr. Guö-

laugr ok synir ínga skyldu fara í brott or Vestfiröíngaíjórðúngi

ok verða þar aldrci síðan vlstum. Árni Surtsson var ok bér-

aðssckr nm Barðaströnd ok llauðasand , um Víkr ok Pal-

rexljörð. Ok um sumarit eptir á alþíngi geyrði Jón Loptsson

um þessi mál svo sem ætlat hafði verit. I>au fé öll sem geyr

vóru guldust at máldögum. íngi fór í brott af landi ok kom
aldrei aptr siöan. Guðlangr ok synir Inga i'óru í brott orVest-

Ijöröum. Loptr gaf mörgummönnum sakir, þeim crverit höföu
r I

vinir Inga, ok lók fé af. Arni Surtssoa var síöan í Tálkna-

firði. |>á var þat mælt af nökkurum mönnum fyrir Lopti, at

Árni væri iíls vcrðr af honum fyrir þat er hann hafði óhelgat

föður hans. Nökkurum misserum cplir víg Markúss fór Loptr,

ok sá maðr með Iionum, er Galti bét, í Tálknaíjörð, á þann bæ

er í Krossadal hét; þeir hitta þar bcimamenn ok spyrja hvar

Árni sé, en þeim var sagt, at hann var cigi beima. fá fóru

þeir í Sclárdal, ok vóru þar nökkurar nælr. En er þeir fóru

beim, þá fundu [þeirj Árna á götu, ok hjó Loptr þegar tiIÁrna,

en hann bar af sér höggit; síðan sótti Loptr at bonum, en

hann varöist vel; ok er Galta þótti Lopti seint sækjast, þá fór

hann til ok vann á Árna, ok síöan vógu þeir bann. fat víg

varð enn næsta dag eptir Ólafsmessu. l>at víg mæltist illa fyrir,

því at fé öll höföu goldiu verit fyrír Árna, ok hann hafði sælt þá-*,

er geyr hafði vcrit á hendr honum, vel haldit við Lopt. Síöan

bætti Loptr frændum Árna fé, sem geyrt var á bendr honum af

þeim mönnum er tii gcyrðar vóru tcknir. Loptr bjó nökkura

vetr á Rauðasandi síðan, ok varðveitti hú bræðra sinna, til þess

er þeir böfðu aldr til at taka við fjárvaröveizhi sinni.

j) B\ [ liyQiit lib, Á, i) Á 2-3. ;t) ucl)a, b. v. Á 1.



linfns Sfigíi* BISKUPA SÖGUR. 651

8. Maðr liét Snorri, hanu var þóröarson, I)orvaldssonar,

[Kjartanssonar*, Ásgeirssonar, Knattarsonar. Sigríðrhét móðir

Snorra, dóltir IJafliða Mássonar. Snorri var liuföíngi mii^ill,

ríkr ok fjöhnennr, vitr ok stórráðr. Snorri hjó í ísafirði, á

þeim bæ er i Yatnsfirði heiiir. Snorri var litih maðr vexti ok

vænn at yfirlili ok vel vaxinn; hann átti mart harna ok vóru^

engi skírgelin. liafliði het son hans, hann var vitr maðr ok

vinsœll, ok mikill umbótarmaðr, bæði meö fööur sínum ok öörum,

þeim sem hans ráö vildu hafa, því at Snorri þótti cigi í öll-

um stöðum jafnaðarmaðr vera; en sá ójafnaðr gekk aidri við

ef liaíliði var nær, fyrir gæzku sakir hans ok réttlæti; af því

var hann vinsæll viö alla menn, at hann vildi ullum gott. fat

var einusinni , at einn vinr Suorra ræddi fyrir lionum um vin-

sældir liafliða, ok tjáði þat, hversu gott höföiugjaefni hann

var. Snovri svavar: ^^Engar nytjar munu menn hafa llafliða,

því at hann er mikki hetr [at sér^ um alla hluti en ek sé verör

at njóta hans; mun hanu verða skamnilífr, cn þau burn mín

munu lengr Hfa, er mönnum [man] minna gagn at veröa, ok

munu þar [mín at þvi'-* gjalda; uggir mik, at menn munu meir

hafa harm en huggan af minni kynslóð". lietta mælti Snorri meö
mikilii áhyggju ok trúnaöi fyrir sínum vin, ok sýndist mönn-

um síöan sem hann hei'öi þelta mælt af nukkurum spakleik,

því at htiu síðarr réöst Ilafliði til skips ok fór í brott af landi,

en þat skip týndist í hafi, ok öil skipshufn sú er þar var á.

Síöan tók Snorri sótt ok andaðist tveim nóitum eptir Mikiels-

messu. En eptir andlát Snorra tóku *synir hans við staðfesiu

ok Ijárhlut, J>órðr ok þorvaldr. Bárðr bróðir þeirra var þá
barn at aldri. J>órðr var mikili vexti ok hðh'gr, en þorvaldr var

HViU maðr ok fráHgr; ok bráll er þeir böföu viö fjárhhit tekit

urðu þeir eigi ásáttir um fé. I>á fór J>orvaldr í Yigr um vetr-

inn eptir andlát Snorra, ok var þar til vors. Maðr hét Sveinn,

ok var J)órólfsson, hann var kvongaör maðr ok hét f>óra kona

bans, hon var Báröardóltir, Snorrasonar, Bárðar[sonar] ens svarta.

Móðir I>óru hét Jóreiör, hon var Oddleifsdótiir; Jóreiðr var

móðir J>orvalds Snorrasonar. Sveinn var hávaðamaör mikill

ok ódæll ; hann geyrðist fylgðarmaör forvalds ok var i eynni

1) [ b, V. eptir St. 2, fi ; sbv. Landn. -'i, 5.

2) hev V. (i W)t í 557. [ b. v. li. 4) [ at míu 1>Í, .-i l.

I. B. 43
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Vigr með {>orvaldi. Jórunn hét dóttir Snorra, hon var Jóreið-

ar dóttir, systirj>óru konu Sveins. |>at mæltu sumir menn, at

Sveinn legöi á hana þokka. En er I>órðr Snorrason frá þaöan

oröróni, þá lagöi hann óþokka á Svein fyrir all[t]saman, orðlag

þat er á var með þeim Jórnnni, ok hávaða þann ok óspekl, er

hann haí'öi. J>órðr Snorrason var eigi sammæddr við þorvald

:

Steinunn hét móöir lians, íngjaldsdóttir. Um vorit eptir and-

lát Snorra áttu þeir l>órör ok l>orvaldr fund í Vatnsfiröi, at

skilja með sér hvorr hafa skyldi staðfestu eðr goöorð; til þess

fnndar kom Sveinn með I^orvaldi; ok er l>órðr vissi þat, at

hann var þar kominn, þá réö hann til mann at vinna á Sveini,

sá hét Gisli; hann hjó á hönd honum upp við öxl. J>á hjó

sá maör, er Guömundr hét, Gísla banahögg. Búi hét húskarl

fórðar, hann hjó til Guömundar, af því sári fékk hann hana.

Nú eptir þenna athurð hafði fórör staöfestu í Vatnsflrði ok

mannforráð. f>orvaIdr var þá staðfestulauss nökkura vetr.

Sveinn var færör til lækníngar þeim manni er I>orbjörn hét,

ok varð eigi græddr fyrr en Rafn græddi hann. Síöan fór

Sveinn í brott af landi, ok geyrði bú á Hálogalandi , ok kom
eigi síöan til íslands.

9. Magnús hét prestr, hann var þórðarson, J^órissonar,

cr kallaðr var ToUa-J»órir ' . Magnús geyrði eptir Jórunni Snorra-

dóttur til Isafjarðar, ok haföi hana með sér í Dýraljörð, á Mýrar;

þar bjó sá maör er Mögr hét, hann var Mögsson, en Magnús

var þar heimaprestr með honum. Bergþórr hét maðr [Sámsson,

Brandssonar^, hann hafði nökkvot verit fyrr í tíöleikum viö

Jórunni, ok er hann frá, at Magnús prestr haföi eptir henni

geyrt, l)á fór hann til Dýraíjaröar ok ætlaöi at hafa Jórunni brott

með sév. En fyrr en Bergþóvr kvæmi á Mýrar, þá var Magn-
úsi sögð för hans ok fyrirætlan. J>á lét Magnús prestr fíytja

Jórunni á þann bæ, er at Gnúpi heitir, ok var hon þar varð-

veitt á laun, meðan Bergþórr var þar í héraðinu. At Gnúpi

bjó kona sú er Sigríðr hét, hon var J>órðardóttir, hon var góð

húsfreyja ok fengsöm. Bergþórr kom á Mýrar ok var þar við

honum vel tekit. J>ar var haun nœtr nökkurar ok gat eigi upp
spurt Jóvunni. Magnús var við Bergþór allkátr, ok gaf honum

i) pórí)r, B, 2) l Jónsson Knútssonar, U',
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hund, er hann fór á broU. Bergþórr fór heimleiðis ok var Jór-

unn eigi í ferð með honum. kvað Magnús vísu þessa

:

Sitr fimlikl fljóð, en höföu heira

fram greiði ek Ijóð, þat er hæfði þeim:

vex greppi súl, var hundr í för

at Gnúpi úl; * með hjálma bör.

Ok er Bergþórr frá þetta, at Magnús haföi kveðit vísu, hafði

hann tygilig* orð um, at eigi mundi svo búit sjatna; en þau

orð spyrr Magnús prestr ok kvað vísu:

Margr mundi sá sendir

sókngífrs numinn^ h'fi

linnavangs fyr löngu

hmdr, er nú rekr undan

:

ef brynhríöar bæði

biti [tygilig skitja-%

niðr drepr skáld und skildi

skeggi, mál sem eggjar.

Ok eptir þat er þessar vísur vóru kveönar þá sömnuöu þeir

I^orvaldr ok Bergþórr Höi, ok geyra til Magnúss. Ok er hann

spyrr þetta, ferr hann á fjall þat er Sölólfsíell'* heitir, ok þar

ei;u þau í einum hehi, meðan þeir þorvaldr vóru í íirðinum;

rannsökuðu þeir víða bæi, ok leituðu þeirra Magnúss, ok fóru

við þat á braut af héraöi, at þeir fundu þau eigi. Ok eptir

þat sneyrist Jórunn í karlaföt, ok fór með Magnúsi presti suðr

á Eyrar á laun, ok eptir þat af landi á braut. Ok er þau

kómu í Noreg geyrði hann boö lii hennar, at ráöi Erlends niúga-

manns; hann var hirðmaðr Sverris konúngs ok frændi Jór-

unnar. Magnús var iengi í Noregi, ok gat mart barna við

Jórunni.

Kali hét maðr, hann var Halldórsson, hann átti fngiríði

Snorradóttur ; hon fíflðist frá Kala at þeim manni er Ljótr hét,

hann var son Sela-Eireks. Ok er þeir þorvaldr ok Kali uröu

þess varir, þá geyrðu þeir sát fyrir Ljóti, ok sá enn þriði maðr,

er þórðr hét, ok var Kalason^ ; ok er þeir fimdu Ljót, sóttu

þeir Iiann þn'r með vopnum, en hann varðist svo vel, at þeir

i) rygilig, If. 2) -ö; muni, A.

b) [
tygiligs kytia, A \ ; skytja, A 2

;
skya, B,

4) SauÍJÓlfsfen, fí. ö) Kolason, A.
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gútu hann seint sóttan. þá eggjaöi Kali þorvald^ at hann

skyldi sækja at djarfliga, ok sagði klæki vera at þeir fengi eigi

einn mann sóttan. Svo lauk þeirra fundi, at þeir vógu Ljól.

Um þat víg orti Eilífr vísu

:

Kali bauð kjark at selja

kaldrúðum porvaldij

nýti ek Fjölnis íiýú-

íeng, cn tvl var engi;

[þórör manat virðum virðast^,

vann á dauöum manni,

áðr sló á hodda hlæði

hvikan, með spjót it mikla.

Eptir þessa alburði fór þorvaldr til fundar viö Rafn , ok

skoraöi á hann til viötöku, því at hann var þá felauss ok ráö-

stafalauss, en Rafn var góör viðtakna við mönnum ok skyldr

at frœndsemi þorvaldi, manni firnari en nœstabræöri^. Rafn

tók við forvaldi vel , ok haföi með sér nökkura vetr, [ok] var

til hans sem hann vœri hans son eða bróöir.

10. Ragneiðr hét kona, dótlir Arons liárðarsonar ens

svarta, bræörúnga Rafns; hon var vitr kona ok spök; hana

haföi átta Ámundi Úlfsson. J>au Ragneiðr ok Ámundi höfðu

átt fjórar dætr, þær er or barnæsku kvæmist. Tófa hét dóttir

þeirra ok Margrét, llallbera ok Birna. Ámundi andaöist, ok

eptir andlát hans var Ragneiör gcfin þeim manni er þórarinn

liét [þorkelsson^, þórarinssonþr], Auðunnar| sonar], þorsteins-

[sonary', Auðunnar[sonar | af Auðunnarstöðum*^
,

Ásgeirssonar

frá Ásgeirsú. þau Ragneiðr ok þórarinn áttu iiij sonu ok ij dætr

:

Krúkr hét son þeirra, er fyrr var gelið
;
Eyvindr hét son þeirra,

ok Tómas, ok llalldórr. Guðfinna hét dóttir þeirra, ok Guönin.

Ragneiðr geyröi bú xv"^ vetra gömul, ok bjó til elli góðu biil,

ok var hvers manns gagn, þess er hana sótti heim. Ijórarinn

andaöist fyrr en Ragneiðr, ok eptir andlát haus bjó hon lengi

í Seh'irdal. Nú er þorvaidr var kominn til vistar með Rafni,

Jjorvaldr, A. 2) [ \ta.t mun vondum vir^ast, B.

a) \it\!ti er: ]þór?)r OdtUcifsson - Stemunn - Kafn, og Jóvci^r Oddleifstl. -

povvaldr (sjá SL 2, 5-íi).

1) [ h. V. B (sbr. 5/. 2, 0). a) Aui&minara. '[jorsteinss., v. í fí»

0) lcl^r. ; Au()tmnarv(")Uuni., .4, TÍ, t) xij, Ð»
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þá fór Kafn í Selárdal, ok varð þeini Uafni ok Uagneiði rælt

íii Ijorvaids, ok bað Rafn, at lion skyldi legírja góðan liug á

þorvald. Uagneiör segir: ^^enga slund mun ek á hami leggja,

því at ek œtlUj at þú liafir þar úlf at fæöUj er hann er". Rafn

svarar: ,,eigi \eit ek hví þú mæhr svo, því at mer sýnist fáir

mínir frændr þvíh'kir". Ragneiðr svarar: ,J>at æthi ek, at eigi

muni Umgt hða, áðr þér mun þorvaldr engi gersemi sýnast;

geyra máttu svo vel tii þorvalds seni þú vill, cn eigi væntir

mik, at þer verði gagn né virðíng ai honum". [>essi orð

Ragneiöar sýnast munnum verithafa af mikiUi forspá, af þeim

atburðum er síðan geyrðust með þeim Uafni ok J>orvaldi. I>or-

valdr var meö Uafni nökkura vctr, ok cptir þat fýstist þor-

\akh* at fara af landi, I>á fékk Uafn J>orvaldi vöru nökkura,

vistir ok vatnkeyruld , ok húðfat ok reykjuklæðí ok aiklæ.ðnat,

ok tók lioiuun fari á skipi því er uppi stóð í Dögurðarnesi. —
þój'ðr Snoi'rason átli bú gott ok 'gagnauöigt í Vatnshröi, svo at

hann var hvers manns gagn, þess er til sótti. En fyrir því at

liallæri vár á landi hér, þá fór J>órðr á vorum tii íiskjar með
mikit skip ok húskarla sma í Bolúngarvík, af því at hann þótt-

ist þá fleirum mönnum mega gagn geyra. þat vor, er þorvaldr

\ar ráðinn tii utanferðar, var J^órðr róinn á fiski, ok geyrði at

þeim vont veðr, svo ut þeir gátu nauöiliga land lekit. |>órðr

var ern maðr ok kappsfullr, ok liögóðr at öhu. Ok er þeir

kvómu at landi, þá var l>órðr þreyttr af mæöi ok þyrstr, þeim

munum meirr en förunautar hans, sem hann hafði liöbetri verit

ok miör hlíft sér. Ok ^r hann kom at landi, þá drakk hann

or iæk nökkurum ; ok er hanii luifði drukkit þá kendi hann

sér sótlar, ok sú sótt loiddi hann til hana. þórÖr var mörgum

mönnum harmdauði fyrir vinsældar sakir hans ok drengskapar.

Ok er þorvaldr l'rá andlát I>órðar, þá seldi hann goðorö ok

maniui i'orráð, þal er J[>órðr haföi átt, í liendr Uafni meöan

luuin væri utan. Ok síöan [fór hann* í ])rott af Uuidi ok var

utan einn- vetr. Ok er hann kom heim út híngal, kNongaðist

luuuj, ok félík þeirrar konu er KoUinna hét; hon var dóUir

Einars ^orgilssonar ok Salbjai'gar** Ketilsdóttur; ok síðan geyrði

hann bú í Valnsíirði, ok tók þá við goöorði sínu.

11. Sá alburðr gjöröist norðr at Hólum at biskupsstóli.

i) [ /?; cr Iiann fór, A. 2) iij, W. s) fí, ^ 2-3; Sialbjargar, Á 1,,
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al Ih'audr biskup lók sótt ok andaðisl fjórum nóttum fyrir

Laurentiusmessu; ok er hann var andaðr, var keyrinn til

biskups aí Norölendíngum Guömundrj son Ara l>orgeirssonar,

lIal)a|sonarJ, Orms[sonar], Gellis[sonar], Orms[sonar], Halla-

[sonar] ens hvíta. Móðir Guðnunidar hét Úli'eiðr Gunnarsdóttír.

Ok er hann var keyrinn til biskups
,
þá sendi hann orð lUifui

Sveinbjarnarsyni, at hann skyldi koma á fund hans norðr í

Miðfjörð. Rafn fór á fund biskupsefnis, svo sem hann scndi

orð til, ok er þeir fundust, þá bað biskupsefni, at hann skyldi

fara utan með honum, því at honum þótti hann bezt til fallinn

þeirrar feröar fyrlr vizku sakir, ok vinsældar er hann haföi ui-

anlendis; var þar ok en mesta vinátta með þeim Rafni ok

Guðmundi enum góða, ok því hélt á meðan þeir lii'ðii báðir.

Frá þessu sagði Guðmundr Sverlíngsson*.

Guðmundr bauð enn góði,

get ek jafnan' þesSj llafni,

síð man at enda óðar,

útferð með sér, lúta;

farar leizt- ilotna stýri

[falHnn bezt enn snjalli**

geira veðrs til góörar

gangnislir forvislu**.

Ok íyrir því at Rafn var vinr Guðmundar, þá hét hann honum
förinni, ok eptir þat fór Rafn heim í Vestfjörðu. Ok um vorit

eptir fór Rafn vestan or Fjörðum norðr til skips í Eyjatjörð,

ú fund Guðmundar biskupscfnis. í þtjirri för var ineö Rafni

Tómas fórarinsson, annarr inaðr ]>órðr Vermundarson
,
þriði

Eyjólfr Snorrason. Riskupsefni varð feginn Rafni ok hans

förunautum. Ok er skip var búit ok veðr gaf til, þá létu þcir

í haf. þeim byrjaði crfiðliga um sumaril ok vóru lengi úti;

rak þá suðr í haf, svo at þeir höfðu fogl af írlandi.

Hér kemr bls. 488'-^'^—484^^, og þar nœat bls. 562'^~56ö^.

AUir vinir Rufns urðu honum fegnir er Imnn kom heim,

en hann valdi sínum ástvinum, þeim er hann fundu, góðar gjaíir.

Svo segir Guðmundr:

i) B ; svarti, A. B \ Ictz, A. fallit bezt meb öUu, A.

4) = flotna stýri (Quíiinundi) leizt enn sn. geirav, gangn. (llafn) bezt

fallinn til góferar forvistu farar.
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HveiT gekk hyrjar l)verrir

hodda brjót' at inötij

hríngs er heim kom slöngvirj

haukslrandar tagnandi;

en menfergi mörgum
mótrunnr frömum spjóta,

æ se hann efri skýjum

ókvaldr, gjafar valdi.

Ok er llafn hafði eigi lengi heima verit, þá fór hann í

Valnsfjörö at heimboði forvalds, ok þa af honum [slóðhross

góð^. I»eir mælluþáenn afnýju til vinfengis með sér. Nökk-

uru síðarr fór þorvaldr á Eyri at heimboði Rafns , ok þá af

honum góðar gjaíir, ok var þá vinfengi þeirra it bezia.

J2**. í Seiárdal kom reyðarhvah' góðr ok mikíli á land

þat er IVagneiðr átti; ok er þorvaldr frá þat, fór liann í Sel-

árdal, ok l)að llagneiði , at hon skyldi selja honum nökkurar

vættir hvals; en llagneiðr let hann hafa xij vættir hvals, ok

mæltl, at hann skyldi gjalda henni jafnmikinn hval síðarr, þá

er ræki á íjörur hans
;

fyrir þann hval galt þorvaldr aldri síðan.

Ok er hann fór á brott or Selárdal með hvalinn, gisti hann i

Lokinhömrum, ok er hann var þar um nótt, þú var stolinn i

brotl sumr hvah'inn; sá stuldr reyndist á hendr þíngmanni

Hafns, þeim er bjó á Slettanesi. Ok er llafn var[ð) þess varr,

varð hann skjólr til, ok bauð honum at gjalda fyrir þíngmann

sinn, slíkt fé sem þorvaldr vildi geyrt hafa, fyrir hvaltökuna;

en þorvaídr víldi eigi þiggja at Kafni fébætr. Ok litlu síðarr

fór þorvaldr ok rændi þann mann, er lekit haföi hvalinn , ok

þaðan af tók I>orva]dr at ganga á hendr þíngmönnunj JUifns

at ööru hvorii.

Maðr hét llaukr, er kallaðr var Víga-Uaukr, sonr Orms

Fornasonar, hann var norðlenxkr at ætt; hann kvongaðist vestr

á llauöasaud, ok fékk llallberu dóttur iMarkúss Gíslasonar, ok

fór þangat vislaíári tii Lopts. I>á er Gísli Markússon var full-

tíöa at aldri, þá beiddi hann Lopt at gjalda fé þau, er hann

hafði at varöveita, er þeir Markússynir áttu, ok -Loptr galt féin

af hendi svo sem Gísli beiddi, bæði lönd ok lausa aura. Nú

i) B't brjótz, Á. 2) [ -Ð; gót) hross, -4.

a) Af kapp. 12—19 cr mestr torri settr inn í Sturlúngii 4, 12— 18.
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er Loptr var staðfcstulaiiss, þá fór hann norðr í Dýrafjörð á

Mýrar, þar bjó [Mögr, or fyrr var getið^ ; hann var á gömlum

aldri ok auðigr at fé; hann var þíngmaðr llafns, ok átti hann

niála á Mýra landi. Loptr keypti lanclit at Mög, svo at hann

spurði ckki Rafn at, ok fór þangat búi sínu. Yíga-Elaukr rézt

þangat til fylgðar racð Lopti á Mýrar. Nú er l\afn spurði, at

Loptr var kominn á Mýrar búi sínu, þá mislíkaði Rafni við

Lopt um landskaupit ok búgeyrð, því at Loptr var hávaðamaðr

mikill ok ódæli, cn þíngmenn Jialns vóru nábúar Lopts, ok

hugðu eigi gott til ; hafði Loptr ok nökkvat tygihg'^ orð við

Rafn ok þíngmcnn hans, kvezt eigi undir þykkja , hvort þeini

þætti vel eðr illa hans bygð. í>á samuaöi Raín liöi , ok fór

áMýrar með íjölmenni; þá kom þar þorvaidr Snorrason með vj

menn, ok bauö Rafni lið sitl, ok gekk i fíokk Raíns. Síðan

leituðu menn um sættir milli þeirra, en Loptr var tregr til

sættar \ið Rafn. þá fóru þeir Rafn til, ok veitLu á brott huk

þann, er inn féll í húsin á Mýrum; ok er þeir höföu þat geyrt,

þá grunaði þá Lopt, at þeir muudu ætla at bera eld at húsum

ok brenna bæinn. J>á tók Ilaukr at leita um sættir, ok þat

varð at lyktum, at þeir sættust á þat, at Sighvatr Sturluson

skyldi geyra á miUi þeirra Rafns ok Lopts. F.ptir þcnna fund

ýfðust þeir Loptr við þorvald, fyrir þat er hann hafði geyr/A

berr í liðveizlu við Jlafn. Eptir þenna alburð gaf Rafn l>or-

valdi góða J)reiðö\i, silfrrekna ok barskepta, áðr þeir skildust á

Mýrum, ok mæltust þá enn vel við. Of sumarit eptir á alþíngi

geyrði Víga-lJaukr hlaupafar til þorvalds, ok hjó milli hcrðu

honum, en I>orvaIdr skcindist ekki, því at hann var í brynju.

l>á hjó Ilaukr til förunauts þorvaids, þess cr Teitr hét, ok var

son Arna rauðskcggs; þat högg kom á hönd Tciti, á hreifann,

ok var kailat ekki mikit sár, en höndin féll síðan af honum í

hreií'auum, þá er l>orvaldr-* l]jarnason skyldi græða hann. Á

þau mál var þar þegar sætzt á þinginu; en þat kom upp síðan,

at þeir Loplr ok Gísli höi'öu \eril í ijurráðuni \ið þorvald, ok

þeir helði heitið at halda upp fcbótum fyrir IJauk , ef hann

hcfði unnlt á í>orvak!i. En er Loplr vissi, at þorvaldr luvföi

ekki skeinzt, þá vildi hann eigi fébótum upp halda, sem þcir

1) [ jB; sá miibv cv MOgr hót,

2) A, St, (122 a.); rygilig, B, St.
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höfðu heilið; svo geyrði ok Gísh, en Hauki þóttu þeir eiga at

eíha nrælí mál við sik, {jar er hannhafðiráðit tilþorvalds, pótt haim

het'öi eigi skeinzt; en því vilduþeir eigi fé gjalda, er þorvaldr hafði

ekki skeinzt af tilræði Hauks. J>á sýudist Lopti óvarhkt vera sér at

silja í Dýrafiröi fyrir ófriði þorvalds, ok fyrir því fór hann á brutt,

brátt er menn kvómu af þíngi, suör um land til Eyjólfs goða I>or-

öteinssonar, mágs síns , föðnr Álfdísar konu hans , ok var þar

um sumarit ok öndverðan vetrinn. J>ctta sumar fór forvaldr

vcstr í Dýrafjörö til leiðar, at vilja fégjalda þeirra, er gjaldasl

skyldu fyrir Hauk, en féin kvómu þar eigi fram. beiddi

forvaldr Rafn, at hann skykli fara með honum á Mýrar, at

ræna bú Lopts, lyrir þat er fégjöld kvómu eigi fram fyrir Hauk

;

en Rafn vildi eigi í þeirri för vera; kvezl veita mundn l^orvaldi til

laga, en cigi til ólaga; mælti, at þorvaldr skyldi sækja Lopt

til laga eðr Gísla, um Jjörráö eðr fjárhald, ok kvezt vcita

honnm mundn til þess. Eptir þat fór Jiorvaldr á IMýrar ok

rænti þar mörgn fé, ok lagöi ámæli til við Rafn, er hann vildi

cigi í þeirri för vera. Of þetta rán orti Heinrekr, þíngmaðr

l>orvalds, vísu þessa:

Rekk[ar] frá ek at ræki,

ráð er þat mikit dáöa,

kynnist kappgirnd manna,

kýr tuttugu af JNlýrum

;

nú heílr hrunbirk[i]s hvárki

hlynr, veit ek á því skyn[ja]r,

illr mun kostr hans [kallaðr,

kýr né* land á Mýrnm.

Loptr kom eptir jóhn vestr á Mýrar i Dýraljörð , at ráði

Sighvats [Sturlujsonar ok Eyjólfs þorsteinssonar. Ok er þor-

valdr frá, at Loptr var kominn á iMýrar, samnaði hann liði ok

fór á Mýrar^ með fjöinienni. Til þeirrar farar spuröu vinir Lopts,

ok sömnnðu þcir liöi ok kvómn ú Mýrar þá er J>orvaldr var

kominn þar , ok leituöu um sátlir á miUi þeirra þorvalds ok

Lopts. Ok fyrir því, at J^orvaldr sá at Loptr hafði þar íleiri

fulltíngsmenn, þá sættist hann við Lopt, ok fór í brutt siðan;

ok er hann var í brottn treystist Loptr cigi at vera á Mýrum,

því at honuni þótti einskis örvænt fyrir i>orvaId[i] um tiltcktir.

i) l A 2; l)ialaí)r, kycN, A 1. 2) M>n, A 1,
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Loptr fór þá til llafns á Eyri, ok bað at liann skyldi taka \ið

honuni , kvað Sighvat hafa sent honuin orð til ásjá við sik;

en í þann tíð var Sighvatr mikill vinr Rafns. Nú fyrir því at

Rafnl var leítt at kveða nei við þcim er hans þurftij þá varð

þat, at hann tók við Lopti*. Um þat sannar Guðbrandr:

Betr [vili ægis^ otra

opt, tók Rafn við Lopti,

raun sannar þai, rennir

i'áðgjarn-'* hafa en aðrir.

Ok er þorvaldr frá, at Rafn hafði lekit við Lopti, þá mis-

líkaði honum við Rafn sín tiltekja, fyrir óþyktar sakir þeirrar,

er milli þeirra Lopts vóru. Eptir þat sendi þorvaldr Rafni

orð, at hann skyldi koma til fundar við hann í Dýraíirði, á þann

bæ er á Granda het; þangal koni Rafn viö enn þriðja mann,

fyrr en þorvaldr, ok bcið huns inni. Ok er þorvaldr kom, við

margamenn, þá sendi hann orð Rafni, at hann skyldi úl ganga.

J>á gekk Rafn út, ok hans furunautar: Tómas |jórarinsson ok

Sturla Bárðarson; þá höfðu þeir þorvaldr skipazt fyrir dyrnar,

ok geyrðu kví at Rafni ok förunautum hans, en J>orvaIdr stóð

stund frá durunum ok hafði sverð í hendi ok brugðit á miðjar

slíðrar, ok Rafn hvarf til hans, en J>orvaIdr tók kveðju hans,

ok síðan settusl þeir niðr ok hjöluöu, ok varð J)orvaldi ekki

at orðum við Rafn, ok þat þótti Rafai undariikt, ok eigi sá

Rafn eyrendi J>orvalds við sik í því sinni. Af þeim fundi fór

hvorr þeirra til síns heimilis. Loptr keypti síöan bæ þann á

Rauðasandi, er at Stök[k|um het, ok geyrði þar bú á. J^at

aítluðu margir menn, at Eyjólfr þorsteinsson, inágr Lopts, mundi

rétta hluta hans, ok þeir Sunnlendíngar, fyrir þíngvistar sakir,

um ránit við J>orvald, en þat varð ekki. J>á var kveðin vísa þessi.

Víst eru farnir ílestir

fálu hests it mesta

þótt Ivðir böl bíði

bræðendr at harðræðuni-'

;

menn eru seinir^ sunnan,

sh'kt heyri ck opt, með Lopti
.

1) ok þótti þar ver^a mikm manna munr nic^ þeini, b. v. B,

2) [ iGílr., uillegs; Á, Setí?-; rausgjarn, A,

4) A 2; harí)enduni, ^ 1, &) -B; sumir, A.
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slála^ straugra ela

slclni ráns at heíha.

Víga-Haukr ok Hallbera kona lians fóru í brott af laudi,

fyrst í Noreg^ ok síðan lii Grænlands, ok þótti Haukr inikii-

nienni hvar sem hann kom. Magnús Markússon fór ok til

Grænlands, ok kom ekki þeirra aptr. Guðniuudr hét maðr,

hann var Hallsson ; hann var einhleypmgr ok háYaöamaör ; haun

geyrðist fyígðarmaðr Gísla Markússonar. Galti het vinr Lopts,

hann átti hest góðan, þann föluðu þeir Gísh ok Guðmundr, en

Galti vildi eigi selja hestiun, ok gaf síðan Lopti. Ok er Guð-

mundr vissi þetta, þá geyrði hanu eptir hcstinum ok ætlaði at

hafa í brolt. Loptr sá at Guðmundr tók hestinn hjá garði,

ok fór eptir honum við enn íjórða mann; Gestr liét maðr ok

Gunnarr, Galti enn þriði; þcssir menu fylgöu Lopti. I>eir Loptr

ok Gunnarr vógu Guðmund; þat vígsmál var lagt undir Sig-

hvat Sturluson, því at hannvar kallaðr vinr hvorstveggja þeirra,

Lopts ok Gísla. Gísla þótti scr mjök misboðit í vígi Guðmundar.

Fyrir víg Guðmundar geyrði SighvatrLopt á braut or Vestijörð-

um ok förunauta hans, þá er til vígsins fóru, ok þar á ofan

fégjöld mikil. l>á fór Loptr í brott or Vestfjörðum ok suðr

um land, til handa Eyjólíi niági sínum, ok var síðan lengi undir

áraburði Oddavcrja.

13. 1 þann tíma tók at vaxa mjök misþykki með þeim

Rafni ok þorvaldi, af þeim ágangi er forvaldr tók at hafa á

hendr þíngmönnum Uarus. l^orvaldr færði ómaga þíngmanni

llafns, þeim er Bárðr hét, hann bjó í Reykjarfirði í Arnarfirði.

|>orvaIdr sclti þar niðr ómagann at liárðar, ok fór brott síðan,

en Bárðr fór á fund llafns, ok bað, at hann skyldi færa ómagann

af hendi honum. Rafn samnaði liði ok fór við lxxx manna

norðr til ísafjarðar, ok færði ómagann þeim manni er Jósepr

hét, hann bjó á þeim bæ er í Súðavík hét. l>orvaIdr varð varr

við för Rafns, ok tóku þeir skútu nökkura þar í Súöavík ok

lögðu lienni þar í einn leynivog, ok vóru þar meðan Rafn var

í Súðavik. Rafn lét þar eptir ómagann. Um þat kvóðu föru-

nautar Rafns kviðlíng þcnna:

Færiun gildan sá skal ráða

grepp Jóseppi, ríkr Súðavík.

i) suala, Á 1. 2) ok þá til Gautlantls, b. v. Ji
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Rafn fór heim aptr eptir þat, en þorvaldr færöi aldri síöan

þann ómaga á liendr þíngmönnum llafns.

\A. Sá atburðr varð i Skagafirði, þá er Guðmundr biskup hafði

V vetr at stóH verit, at þeir Kolbeinn Tumason okmenn biskups

böröust í Víðinesi í lljaltadal ; tókst þar meirr at guðs fyrirætlan

en at h'kindum fyrir hðíjölda sakir: féll Kohíeinn þar, en bisk-

iipsnienn sigruðust. þann vetr enn næsta eptir geyröu þeir

J>orvaldr Gizurarson ok Sighvatr Sturhison menn til allra höfð-

íngja á íslandi, ok báðu iiðveizhi þeirrar, at fara at Guðmundi

biskupi; en í þetta mál gengu aUir höfðíngjur , nema l>órðr

Sturiuson ok Rafn Sveinbjarnarson. J>orvaldr Snorrason gekk

or Yestfjöröum með XXX manna norðr til Uóla. Varð þar sá

fundr, at vj féiíu af þeim er til kvómu, en ix af biskupsniönn-

um; var biskup tekinn meö valdi; haföi Snorri Slurhison

hann með sér í Keykjaholt. Eptir þetta þóttist Rafn ok hans vinir

kcnna nökkurn kulda af ráöum Sighvals í skiptum þeirra þorvalds.

þá uröu í Vestfjörðum mörg' kyn, bæöi í sýnum ok draum-

um. Einusinni, þá er Rafn hafði verit at heimboöi í Selárdal, fór

hann í brott snemma um morginn ok tveir menn meö honum;

ok er þeir vóru komnir skamt frá garði, sá þeir Ijós mikit or

austri frá bænum á Eyri. Rafn sá í Ijósinu iij menn. l>ar

þóttist hann kenna sik sjálfan ok ij mena aðra. þá sýn sagði

hann fám inönnum, ok þótti honum mikils nm vert. — þórör

hét maðr, hann var heimamaör í Selárdal; haun sofnaði eitt

kveld, ok dreymdi, at maðr kom at honum svartr ok iUiligr.

l>órðr þóttist spyrja hverr hann væri; hann segir:

Faraldr- ck heiti, döprum dauöa

ferr ek um aldar kyn, ek muu drengi vega

emka ek sættir svika; ok nýta mér nái.

Hann vaknaði ok sagöi drauminn.

Guðbrandr hét maðr, er fyrr var getið; liann dreymdi at

maðr kom at honum mikill ok ilhligr; hann þóttist spyrja,

hvat manna haun væri. Sá svaraði: (.liér er nú Ingólfr**, sá

enu sami, er þér vitraðist fyrir vígi Markúss." Guðbrandr

spurði: Jwoví ferr þú með jafnillum tíöindum seni þá?" - iJann

övarar: ^,hygg at vísu þessi:

i) S ; intírkut, A. 2) St. ; Farvaldr, A
; Xjorvaldr, /1.

3) V. i Vígólfr, n, sbr. Sturl. og kap. 7.
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Fagna ek því er ógnir,

yrnr þjóðar böl, glym[j]a;

allr tekr svarmr at s[vlella,

svcllr þaL er mannfólk h[r]ollir;

i'ara man ek suðr it syðra

snákranns um lið manna,

farit heílk norðr ct ncyrðra

návaldr um far aldar.

Guðbrandr vaknaöi ok mundi vísuna. — Eyjólfr hét maðr

ok var Snorrason, hann bjó at Ilaukabergi ú Barðaslrönd; hann

dreymdi nm nóll, al hann þóUist sjá lúngl svo mörg sem stjörnur

væri , sum fnll en sum hálf, sum meir en sum nnnnr vaxandi

ok þverrandi. Ok er hann undraðist þessa sýn, þá sá hann

mann hjá ser ok kvað vísn

:

Séþú hvarfa kveljast andir

heima í miUi í o[r]ins gini,

syndauðigra skelfr ramr röðull,

sálur manna, ræð ck þer at vakna.

J>á vaknaði hann ok mundi vísuna. — Jón hét maðr, liann var

þorsteinsson, hann var húskarl á þeim bæ , er á Kúlu heitir,

þar bjó sá maðr er Kjartan hct. Maðr hét Símon, hann var

Bjarnason, hann var heimamaðr Rafns á Eyri. Símon átti

barn ok byrgiskonu á Kúlu, Jón fiilðlst at þeirri konu, Einn

helgan dag fór Símon til fundar við fylgjukonu sína ok sat á

tali við hana, en Jón gekk at honum ok hjó hann bauahögg.

Fyrirþat víg geyrði Rafn Jón sekjan skógarmann, Nökkuru síð-

arr færði Jón Rafni liöfuð sitt, en Rafn gaf Jóni upp höfuðit,

en hann þakkaöi Rafni höfuðit, ok humaði iliu illt höfuð, sem

.

síöarr mun sagt verða, Rafn bæ.tti síöan fé fyrir víg Símonar

frœndum hans, ok færði sjálfr fram sýknu hans.

15. þat var eitt vor, at forvaldr fór meðfjölmenni norð-

an or Isaiirði til Arnarfjarðar, ok er þeir kvómu ofan á heiðar-

brún í Arnaríjaröarbotni
,
þá sá sú kona för þeirra er Ástríðr

hét, hon var Gunnarsdóttir, Bárðarsonar, bræðrúnga Rafns; hon

bjó at Borg; ok er hon sá för margra manna saman, þá sendi

hon son sinn út á Eyri til fundar við Rafn, at scgja honum

mannaferð ; ok er Rafn spurði þetta, þá sendi hann menn til

Selárdals, at Ragn[eiöar]synir kæmi til fulltíngs viö hann, með

svo marga menn sem þcir fcngi til; ok þeir sumnuöu at sér
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mönnum ok flotuðu skipum. forvaldr kom litlu síðarr á Eyri,

en Rafn hafði seni menn yfir fjörð. J>á er Rnfn liaföi sanna

frétt af ferð þorvaUls, þá bað hann sma mcnn búast við eplir

föngum brennu þeirra ísfirðínga. Rafn skipaöi mönnnm fyrir

í húsum meö vopnum, ok lét vera opnar dyrr allar ok skaut í

slám. Rafn hafði boga ok skaut. þorvaldr bar eld at búsum

þegar er bann kom , ok kveikti fyrir þeim dyrum , cr bonum

þótti minst vörn fyrir verða, cn þeir er inni vóru báru í vatn

ok sýru í eldinn, ok slöktu svo sem þeir máttu. Rafn spurði

hverr fyrh* eldinum réði. porvaldr svarar, ok segir at hann

réð fyrir. Rafn spyrr, hvat hann gæfi honum at sök, er hann

bar eld at búsum hans. }>orvaldr kvað mart til saka. Rafn

spurðl hvat þat vœri. I>orvaIdr svarar, kvað Rafn hafa verit í

fjörráðum viö sik þá er hann færði ómagann í Súðavík. Rafn

kvað eigi þat satt vcra : ,,því at ek vissa bvar skip þitt var, eðr

þú, þá er ek var í Súðavík, ok hafða ek svo mikit fjölmenni,

at ck átta^ ails kost vlð þik, þess er ck vilda; svo vissa

ek er þú vart í [lolti í Önundarfirði, ok hafða ek þá enn ærit

fjölmenni at geyra sh'kan þinn hlut, sem at ek vilda. Nú er á

hitt at h'ia, bvat vær skulum til þess vinna, at þú brennir eigi

bæinn". I>orvaldr svarar: ^tþú skalt handsala mcr sjálfdæmi

fyrir þá hluti alla, er ek vil geyra á hendr þér; skaltu járn

bcra fyrir þat, at þú vildir eigi bana minn í Súðavíkrför". Rafn

sagðist eigi mundu selja bonum sjálfdæmi, ^/yrir því at mér mun
eigi skorir liðveizlu af bragöi". i>eir háðust þar við um stund,

ok gátu þeir I>orvaklr eigi brendan bæinn fyrir varnar sakir

þeirra manna er fyrir vóru. í>á sá þeir [>orvaIdr hvar skip

fóru utan cptir firðinum, skiput mönnum ok vopnum. i>orvaldr

spurði þá Rafn, ef bann vildi þeirra mál í nökkurs manns

gcyrð leggja, en Rafn geyrðist tii þess tregr, því at bann vissi

sér þá hðs von. í>á áitu margir menn blui í at þeir skyldi

sættasi, ok skyldi Rafn hafa þá nefnu'um þeita mál, er hon-

um þœiii góð. þorvaldr var þá fúss til sætta, er hann sá lið

vopnat fara til fuUiíngs við Rafn. þat urðu málalok þessa

fundar, at þórðr Sturluson skyldi geyra milli þeirra Rafns ok

þorvalds, hæði um heimsókn, ok allt þat, er bonum^ J>ætii

goyrðar þurfa í milli þeirra. þcgar er þessi sætt var handsöluð

») iiiáíta, A, «) hann, A 1,
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fór fiorvaldr i broit með skyndíngi, ok er I>ovvaldr var skamt

í brott farinn, þá dreif niiiut iið at ílafni, bæöi Seldælir ok

margir aörir. J>eir vóru margir vinir IVafns er mæUu, at þá

skyldi geyra eptir J>oi'vuldi ok drcpa hann, svo herr sem hann

geyrðist í fjörráöum við Kafn, er hann vildi brenna hann inni.

En þat sýndist opt, at Rafn var ógrimmr maör, ok hann viidi

heldr deyja fyrir trygöar sakir on fyrlr ótrygöar. Nú vildi hann

eigi geyra eptir þeim I>orvaldi, né drepa hann, svo sem hann átti

þú* kost, ef hann vildi, því al hann vildi cigi vinna þat til fárra

vetra virðíngar, sem opt knnnu manna ráð verða, heldr vildi

Rafn liafa svívirðíng af mönnum í orölagi fyrir guös sakir, ok

hætta svo lífi sínu til eilífrar miskunnar ahnáttigs guðs. Fyrir

þessa trygð Rafns ámæltu honum margir menn, fyrir þat er

liann hafði látið þorvald undan ganga; svo sem Guðmundr

skáld Galtason segir Guðrúnu systur Rafns, þá er hon spuröi,

hvat hann beyröi rætt um málaferli þeirra Rafns. llann sagði

ok kvað vísu:

Ileyri ek Ilrafni fjóra- raun mun segja sína

liyrtælendr ámæla, seimhrjóðandi góöa;

þjóð er til lymsk á láði, vígs ev ullr með öUu

línspöng! um atgöngu; e[ijtrþvengs fyrirleitinn.

f>á er þorvaldr kom ílsafjörö, þásagði hann ailtannatum fundi

þeirra, ok hver sætt verit hafði, en var. — Of sumarit eptir

riðu þeir Rafn ok J>orvaldr með miklu íjölmenni báöir til al-

þíngis. Á þíngi var kníat mál þeirra J>orvalds ok Rafns; vóru

í fyrstu öll vitni borin í hag Rafni, svo scm málaefni vóru

til; en [er f>orvaIdr knokaði-' sína menn til ijúgvitna ok epUr-

mælis viö sik
, þá drógust þeir í málinu , ok mæltu þá eptir

J>orvaldi allir, nema einn maðr, sá hét Vermundr'* ; hann var

son J>órðar IJalldórssonar , hann bar öU vitni eptir því sem

Rafnsmenn báru ok verit haföi. J>ar varð ekki geyrt um mál

þeirra Rafns ok J>orvalds, því atj^orvaldr hélt ekki þat er þeir

höfðu ásætzt sín í milli.

16. Eptir um vetrinn kom hvalrnorðr áStrandir áland Rafns,

en sá maðr, er fann hvalinn, fór ok sagöi J>orvaIdi hvalkvom-

una. J>á geyrði J>orvaldr þat ráö, at sá er fundit haföi hvalinn

þann, A \, 2) fjóra (eig. fleirt.) lieyrir kenníngunni til.

3) I
Zí j =Þovvaldr kaUa^i, .4. 4) B, Stwvl. ;

Eymwndv, .4 1 ; Eyvindv, A 2.
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.skykli segjaj al hvalrinn lieföi komit ú Almennínga, ok lieföi

hann Ijar fest lögfesti hvahnn. En þat gegndi engn. I>á fór

þorvaidr tii með sína menn, ok let skera livalinn ok flntti heim

tii sín, en snmum hvalnum skipti hann meö mönnum sínnni.

Nú er Rafn spurði þetta, þá sendi hann menn suðr um land,

til fundar við Ilall lögsögumann mág sinn ok þorvald bróöur

hans, ok hafði ráð við þá, hversu hann skyldi þctta mál leið-

rétta við þorvald; en þeim sýndist þat ráð, at forvaldr vœri

sótlr, ok þeir menn er lekit höfðu livaHnn, ok Rafn heyggi

til mál á hendr þeim til Dýrafjaröarþíngs , ok sækti þá þar at

lögum. Sendimenn Ilafns kvómu aptr til fundarvið hann, nieð

þeim ráðum, sem þcir höfðu til lagt. Um sumarit eptir bjó

Rafn mál til um hvaltökuna á hendr þorvaldi ok þeim mönn-

um öllum, sem at hvalskurðinum höfðu verit ok neytt höfðu

hvalinn. Sturla hét maðr, son Bárðar Snorrasonar ok þórdísar

Sturludóttur , hann liaföi mál á hendi. Á því þíngi varð I>or-

valdr sekr ok ix menn aðrir, er at hvaltökunni höfðu verit.

17. Eptir um sumarit reið þorvaldr til þíngs með fjöl-

menni. I>at sumar fór Rafn eigi til þíngs. Sturla Báröarson

fór til þíngs fyrir hönd Rafns, ok var í ílokki þórðar Sturlu-

sonar [ok sagöi* lil seklar þorvalds at lögbergi, ok þeirra

manna annarra, er sekir höföu vorðit um hvalmál. jþat sumar

fór Rafn noí'ör í Isafjörð, ok tók upp scktarfé fyrirþeim mönn-

um er sekir höföu orðit. þá er l>orvaldr kom heim af þíngi

samnaði hann niönnum um allan ísafjörö ok fckk manna;

margir fóru nauðigir í þá för með þorvaldi. Jíolbeinn lict

fylgðarmaðr þorvalds, hann fór at sendíngum þessum, ok nökk-

urir menn með honum, til fundar við þann mann er Ámundi

hét. Ámundi var fátœkr maðr, ok bjó
, þó hann ætti mikla

ómegð; [hann var forkelsson, ok^ þmgmaðr Rafns. þorvaldr

mælti svo við Kolbein ok hans förunauta, at þeir skyldu beiða

Ámundaat fara at Rafni með þeim, en ef hann vildi eigi fara,

þá mælti þorvaldr, at þeir skyldu vcga hann. J^eir Kolbcinn

fundu hann á heyteigi, er hann sló, en kona hans rakaði Ijá

eptir honum ok bar rcifabarn á baki sér, þat er hon fæddi á

brjósti. þeir Kolbeinn beiddu Ámunda, at hann færi með þeim

á Eyri til Rafns; en Ámundi kveðst í engri þeirri ferð vcra

i) [ 1». V. Sturl. 'i) [ B; cn var, A,
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mundu, er Rafni væri til óþyktar. f»á hljópu þeir at honum
ok vógii hann. Síðan fóru þeir til fundar við þorvald ok sögðu

honum vígit, en hann lastaði eigi verkit. þá er þeir þorvaldr

kvónni í Dýrafjörð, þá fór kona nökkur með skyndíngi á Eyri

til Rafns, ok sagði honum til fara þeirra Jiorvalds ; ok er Rafn

heyrði þau tíöindi, þá sendi hann menn til Seiárdals, til fundar

við Eyvind, [ok] bað hann samna liði ok fara tii fundar við sik.

Rafn sendi ok menn lil Daröastrandar , til fundar við Steinólf

prest Ljótsson ok Gelli t»orstein&son, ok bað þá koma til lið-

veizlu við sik. þeir Gellir kvómu á Eyri með þá menn er þeir

fengu til. Rafn hafði geyrt virki mikit ok gott or grjóti um
bæ sinn. Heimamenn Rafns bjoggiist viö komu þorvalds eptir

öUum sh'kum föngum sem til vóru. feir menn er eigi höfðu

bolhh'far aðrar , skáru sér stakka or þófum*. J^á kvað Sturla

Bárðarson vísu

:

Hlífðn hamri^ þæfðar nú skerr** margr í morgin

hjaldrborös viðum forðum, mótrunnr uin sik [spjóta,

þjóð bjóst þróttar klæöum mjótt verör mundang^ hitta

þíngs, gráskyrtur'* hrínga: mitt hóf, söðulþófa.

fá var með Rafni Guðmundr [Galta*'son, liann var skáld gott

ok ódæll maör ok heldr úargr"^ viöskiptis. t>at hafði Rafn mælt,

at honum þótti [þat hkast'* í híbýlum, Guömundr skáld ok

hundr sá er Rósta hét, ok því reiddist Guömundr. Hann

bjó slk við þessum fundi [frá því^ sem aðrir menn ; hann tók

eina nautshúð hráblauta ok skar á rauf, ok fór í, ok gyrði at sér

með reipi, eina öxi mikla í hendi, ok gekk út ok inn ok kvað:

Skal ek með skjaldar runni, Okkr þurfut nú ella

skapaðr [erumk aldr*^, algunni, þeir er opt á mik skella^*,

koma mun geira gjósta, [sýnt mun*^ ek seöja lirafna,

ganga fram sem Rósta. saman um allt at jafna.

þorvaldr kom á Eyri með c manna, ok er hann sér viörbún-

íng Rafns, bæði virkit ok fjölmenni mikit, þá sýndist honum

óárenniligr bálkr þeirra. Síðan settist þorvaldr niðr á brekku

einni skanit frá virkinu. Eyvindr tórarinsson hafði samnat

') IJÍljuþófum, B. 2) B; höíli, A. 3) A 2} gráskotru, A 1.

4) /i; skar, A l. &) [ -Ð; spiotum ott verbr mér at, X 1.

6) [gctg.; Svertíngs, B ;
cyba í A 1. r) [þann. ivargr), A 1; örigr, 13,

t) [ hreimsaBit, /i. 0) [ b. v. B. 10) [ er ek a lei^r, A l.

n) skeUaá ^atyr'í)a)sbr. shjœldopaa, i2)[getg.; spinomiin (^siúnt mun ,Al,

I. B. 44



668 BlSKrPA SÖGUTÍ. Rnfns Síigíi.

liöi imi Tálknaíjörð ok Dali í Arnarfirði, ok fór skipaliði til

Eyrar. Nú or þorvaldr sá livar skipin fóru, þá fór hann ofan

til sjófar með flokk sinn, ok ætlaði at vera á ströndu fyrir er

þelr Eyvindr kvœnii at knidi. Eyvindr sá hvar flokkrinn þor-

valds var í fjörunni fyn'r. Ilann niælti við sína förunauta, at

þoir skyldi eigi al landi leggja skipin. J>orvaldr kallaði á skipa-

rnennina ok spuröij hverr fyrir reði; en honum var sagt at

Eyvindr líórarinsson róði fyrir. þorvaldr kallaöi á Eyvind, og

mælti at iiann skyldi leggja at landi skipin, ,,því at ek vil tala

við þik". Eyvindr svarar: ^(Ef þú átt nðkkut vanmælt við mik,

þá mæl þú þaðan sem nú erlú kominn, en ek man htiðan s[vara],

sem ek er kominn, því at ek á ekki vanmaílt við þik". l>á

svaraöi þorvaldr cngu. I>ásáþeir, er í virkinu vóru, flokk I>or-

valds ok skipamennina, hvar þeir kölluöust á. í virkinu vóru

brœðr Eyvindar ij, Tómas ok Halldórr, ok er þcir sá hvar

Eyvindr var kominn skipum sínum, þá ganga þcir [or virkiuu

meö miklum flokki á mót Eyvindi, ok er i>orvaldr sá för þeirra,

þá gengr hann á hraut or fjörunni. I^á leggja þeir Eyvindr at

landi, ok ganga í ílokk þeirra hræðra sinua', ok fara með þeim í

virkit lil Rafns; þá haföi hann ccc manna í virkinu. þá fóru

nökkurir menn or llokki þorvalds á þann hæ , er á Tjaldanesi

heilir. l>á mæltu suniir menn við Rafn, at þoir skyldu ganga

at tíorvaldi ok drepa hann; kvóöu eigi mundu llafn komast í

hotra færi; en Rafu vildi eigi þat, því at hanu kvezt vilja virða

til enn hcilaga Jacohum posluJa ok berjast eigi viö |)orvald,

ok hann kvezt aldri mundu um líf hans sitja. Sjá ræ.öa Rafns

var um kveldit fyrir Jakohsmossu. þá kallaði l>orvaldr á Stein-

ólf prest LjótsBon, at hann skyldi koma á hans fund; ok Stein-

óifr fór or virkinu ok á fund J>orvaIds ok töluðu lengi hljótt.

Síðan fór Stoinólfr aplr í virkit ok leitaði þaðan af um sættir

miUi þeirra l^afns ok Jjorvalds. Um morgininn eplir kom AU

Oddsson enn auögi á ílyri með nökkura menn , ok leitaði um
sættir með Sleinóifi, ok þa sættust þeir forvaidr ok Rafn. Sú

var sætt þeirra, at geyra skyldi um öll þeirra málaferli I>órðr

Sturhison ok þorvaldr Gizorarson. Ok þá er, þeir höföu hand-

salat þessa sætt, þá þakkaöi |>orvaldr öHum mönnum, er um
sœttir höföu lcitazt: ^,em ek þcssu feginn orðinn, er vér erum

j) [ B-y Eyvindr i flokk ])ejrra Tóraas ok le^sja at landi,
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sáttir, því at mer sýnisi svo frœndi, sem vit sém eigi uppnæmir

fyrir einum höföíngja, ef vit erum at einu ráði báöir'\ þá
bauð llafn þorvaldi ok öilu föruneyti bans tii matborösl. þá
hafði I>orvaldr ok flokkr hans dögurð ú Eyri. Rafn lét skera

húð til skúa förunautum I>orvaIds, því at þeir vóru mjök skó-

lausir, er langa leiö liöföu farit þangat. Rafn fékk Jiorvaldi

ok förunautum hans faraskjóla uorör yfir lieiði til Dýraljarðar.

I>orvaidr mælli marga vega fngrt til Rafns er þeir skildu, ok

hvarf til hans. J>á vóru málaefni þeirra kyrr þaðan frá um
sumarit, ok svo um vetrinn eplir. Um vorit eptir fórRafn suðr

til Borgarljaröar, í Reykjaholt, til sáltarfundar þess er þeir J)or-

valdr liöfðu sett með sér; tii þessa fundar kom f oi'valdr eigi.

þar kom þórör SlurUison ok J^orvaUir Gizorarson , er geyra

skyldu um þetta mál , eu þeim sýndist sem ekki mundi stoða

at geyra uni þelta mál, þar er þorvaldr var eigi viðstaddr;

sýndist þeim |>orvaldr rjúfa sælt, er hann kom eigi til þessa

fuudar, sem ákveðit var. Um haustið eptir sendi l^órðr Sturlu-

son orð I>orvaldi ok Rafni, at þeir skyldu koma á Skarðsströnd^

í Fagradal, ef þeir vildi sœttast. Til þessa fundar kom Rafn,

en þorvaldr eigi. i>á þóttust menn sjá, at þorvaldr vildi enga

sælt við Rafn. þá fór Rafn áRaröaströnd, í IJaga, til brúðkaups

þess, er llaukr þorgiisson gekk al eiga Oddnýju, dóllur Slein-

ólfs prests. At því boði var ok Eyvindr l>ór[arin]sson. Ok

er lokil var boðiuu, þá var Rafn eplir í Uaga, en Eyvindr fór

um heiði til Arnaríjarðar ok förunautar hans. Ok er þeir fóru

út meö Forsíh'ði til Dufansdals síð um kveld, þá sá þeir eld

brenna á sjáfarbrekkununi fyrir utan Diifansdalsá. þeim sýnd-

ist eldrinn bj[arjtr, ok víðr sem stakkgarðs vídd væri. þeir sá

lengi eldinn, ok ætluöu at fara ok vita hverju gf.gndi, en ílóð

var í ánni niöri, ok máttu þeir þar eigi yíu' komast; lara upp með

ánni, ok sá jafnan eldinn. Áin var ill yOrferðar ok upp gengin

af frosti; fjúk var á ok snækvoma. En erþeir kvómu yíh* ána,

hugðu þeir al eldinum, ok var þá hortiun eldrinn. þeir fóru lii

húss í Dufansdal ok vóru þar um nóLtina, ok sögöu þar sýn

eldsins, en engi þóttist vita hví sjá sýn mundi gegna, er þeir sá.

18. í Selárdal varö sá atburðr, at húskarlar Ragnheiðar

vóru rónir á sjó; en erþeir vóru mjök langt komnir frá landi,

i) A 2-3; matbúrs, ^ 1. i) B) Me(5alfeUssU-önd, A,

44*
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J)á sjá þeir á sjónum út tilhafs e\d upp bvenna ok skjótthverfa;

þeir sú allir þessa sýn, ok eigi nieir senn en tveir; en þeir

sú svo optj al þó sá þeir allir. EpUr þessa sýn sá þeir blóð á

klæðum sínuni, þaL cr þeir vissu eigi livaðan var komit. Um
kvelditj er þeir kvómu at landi, sögðu þeir mönnnm þessi tíð-

indi; ölium þóUi þessi atburðr undarligr. þat var enn í Sel-

árdal, at sásl í kirkju á söngbúspöUum ok á gólfmu utarfrá blóð,

þat er menn vissu eigi hvaðan at var komit. Öllam þótti

þessi s^'n nndarlig, er sá. — Oddleifr hét maðr Jónsson, á

Skálmarnesi í lireiöafiröi; hann sú enn blóð ú klœðum sínum

einhvern dag, cr hann var úti staddr; hann nndraðist, ok \issi

eigi hvaðan at var komit. Slíka sýn sú húskarl Oddleifs^ þar

ú Skálmarnesi, ok vissi eigi hvaðan þat blóö var at komit. —
forbjörn hét maðr, liann var Magnússon, hann bjó í Valþjófs-

dal i Önundarfirði ; hann gekk út um nótt cna nœstu fyrir

Ambrosiusmessu , um vctrinn þann sama er Kafn var veginn;

ok er líorbjörn var út kominn , sú hann í landsuðr í loptinu,

hvar eldr fór or landsuöri í veslr, en eptir cldinum sú hann

mann ríða livitum hesti; hann haföi skjöid hvítan ok hjáhii á

höfði; hann var gyrör sverði ok hafði iiöggspjót mikit í hcndi,

ok lagði fepjótið fram miHi eyrna hestinum; hann sá at spjótið

tók lengra fram en hestrinn. J>ar eptir sá hann mann ríða,

sá hafði rauðan hest ok hálflitan skjöld, háh'an rauðan, en hálfan

hvítan; sá haföi ok lijáim á höfði ok gyrðr sverði, ok mikit

spjót í hendi, ok fór svo með sínu spjóti, sem sá er fyrrreið.

pdT eptir sá hann mann ríða enn þriöja, sú hafði brúnan hest

ok deykkvan skjöld, sá var gyrðr sverði, ok mikit spjótíhcndi,

ok bar þann veg sem enir fyrri; hann hafði á höfði þvílíkast

til at sjá sein bisknpsmítr væri,^ þannveg litt sem kolsvört klæöi,

ok svo sýndisllmnum öll hans klæöi, þau cr hann hafði. I>essir

menn riðn allir or landsuðri ok vestr eptir loptinu, því nær

skjótt sem [fugl llygi-. þessa sýn sú Iiorbjörn svo geria, at

hann sá allan fótaburð hestanna, ok svo þat, atmemwnir stóðu

í stigreipum; en þenna atburð sú hann gj[ö]rr en eöli manns
er til at sjá. — I>ann vetr enn sama varð sá atburðr á Eyri

atRafn[sJ, cnn átta aptan jóla, at maör sá er þórarinn hét Hösk-

uilsson, þorbjarnarsonar , ok Birnu'* Ámundadótlur: hann sá

i) Júns, A, a) [ B) timgl fxiUt, A. a) 3, jB; ey^a i A 1.
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mann slanda fyrir matborði llafns, sá var mikill vexli, ok hafði

hjálm á höfði ok sverð brngðit í hendi, ok studdi niðr á borðit

blóðreflinum fyrirllafni. Hann stóð um stund ok gckk á braut

síðan. þórarinn sat et nœsta llafni innar frá; þá sá þórarinn

þessa sýn, en engir aðrir þeir er í stofunni vóru. — þann

vetr enn sama sá Ilallkatla Einarsdóttir, hou var at kirkju, Ijós

heim undir virkinu, ok horfði annarr endir Ijóssins upp í lopl

en annarrniðr til jarðar; henni þótti þetta undarlikt ok vissi eigi

hverju gegndi. — Steingrímr het maðr, hann var Óiafsson, heima-

maðr llafns, hann sá ok Ijós undir virkinu, sem Hallkutla hafði

sét, ok fieiri menn sá þessa sýn þann vetr enn sama þar

undir vlrkinu.

Um vetrinn eptir jól fóru þeir Pétr ok Sturla Bárðarsynir

norðr í Súðavík, ok tóku höndum þann bónda er Jóseppr hét,

ok son haus er Einarr hét; þeir höfðu sekir orðit um hval-

mál; þeir höfðu þá heim á Eyri til Rafns, en hann gaf þeim

iíf báðuni, Jóseppi ok Einari, ok kunni euga þökk þeim Pétri,

fyrir þat þeir höfðu þá þangat ilutt. Um þenna Jósepp kvað

Eilífr Snorrason vísu þessa

:

Sekr gekk hodda hneykir áðr beið illt ok síöan

hríngleygr* af várþíngi; Jóseppr af livalfj5sum.

10. þat var um langaföstu et sama vor, at þorvaldr fór

norðan or ísafirði með tvo menn ens fjórða tigar. í þeirrl

för vóru meðþorvaldi: Bjarni djákn Finnsson, Aðalsteinn djákn

Re[i]nallsson, Ogmundr Sveinsson, þorgils austmaðr, Steingrímr

Ásgeirsson, Kolbeinn Bergsson, þórðr Gunnarsson, þórðrSteins-

son, Bárör Bárðarson, Sölvi þóroddsson, Kormakr Ásbjarnarson,

Ormr Skeggjason
,

[Eirekr þorvarðsson-, Eirekr llafnkclsson,

þórðr þorbjarnarson
,

[Lllr þorbjarnarson'^, þórðr Högnason'-*,

HeJgi Magnússon, Sverlíngr Höguason, Olafr þorsteinsson, Olafr

Heigason, Ásgeirr Kalason, Tyrvi Starrason, ími þorkelsson, Jón

þorsteinsson , Snærir-* húskarl Heinreksson, Glúnir Helgason,

þorleifrgjafleirr, Björn þorkelsson, þorgrímr þormóðsson, [Sig-

hvatr þorkelsson-. þeir fóru Glámuheiði til Arnarijarðar. Ok er

þeir kvórau ofan í ijörðinn lil bygða, þá bundu þeir alla menn

á bæjum, þar sem þeir kvómu, at engi vœri njósn borin fyrir

i) U (= hrínglægr)j Imikeygr, Á. 2) L "V'*

3) líauUsson, /í. 4) A 1, 3^ Snom, A 2. 5) Gu^lcifsson, B.
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þeim til Eyrar, en þeim er í böndum vóru þólti þúng sín æfi,

en börn grétu er biindin vóru, en mæðr eðr feðr máttii eigi

duga þeim, þor er allir vóru bundnir. Á einum bæ, þar er

menn vóru bundnir, hétu þeir á þorlúk bisitup tii þess at þeir

skyldi lausir veröa; þeir hélu söngum ; ok er þeir iiörðu fest

heitið, þá spruttu bönd af einum þeirra, ok leysti sá alia, ok

síðan ioru þeir á bæi, er menn vóru bundnir, ok leystu menn

or böndum. Rafn var vanr al láta vaka yfir bæ sínum ok

halda vörðu, en þat kveld , er þeir þorvaldr höfðu komit af

heiðinni, spurði Rafn heimamenn sína, hvort þeir vildi eigi

halda vörð, en þeir svöruðu, ok kvóðu eigi muadu þurfa vörð

at halda, er fjúk var úti; sögðu ok, at eigi mundu menn geyra

tii þeirra um langaföstu. Wni'n sagði: ,^þat þikkir mér ráð, at

haidinn sé vörðr í nótt". J>angat til hafði vörör haldinn verit

hverja nótt, en þá nótt vareigi vörðr lialdinn, er þeir forvaldr

kvómu. þá erlVafn var kominn í reykkju mátti hann eigi sofna;

hann mælti við mann, þann er Sleingrfmr hét, at hann skyldi

kveða Andreasdrápu. Hann k\að drápuna, ok eptir hvert eyr-

indi talaði Uafn mart um þá atburði, er geyrzt höföu í písl And-

reas postula. þá nótt dreymdi Tómas prest þórarinsson' , at

hann þótfist sjá písl Andreas postula; þat sama dreymdi hann

alla nóttina, jafnan er hann sofnaði. — þá nótt kom l>orvaldr

á Eyri ; ok er þeir kvómu at virkinu, þá seLtu þeir mann þann

er Bárðr hét á skjöld, ok iypta skildinum upp á spjólaoddum

á virkit. Síðan tók hann til við lás duranna, ok rendi frá slán-

um þeim er vóru á virkishurðunni , ok lauk upp virkinu. I>á

gekk þorvaldr í virkit ok íörunautar hans. Við því bili reis

Hafn upp, því at hann niátti eigi solá, ok gekk út; ok er hann

lauk upp hurðunni, sá hann , at menn vóru komnir í virkit

með vopnnm. Uafn lauk aplr hurðunni ok skaut loku fyrir,

ok gekk inn, ok sagðl , at menn vóru komnir mjök margir í

virkit með vopnum
,

,,ok hafi þér eigi vel vörð haldit í nótt'*.

Nú risu menn upp hvatliga ok vopnuðu sik. feir þorvaldr

viðuðu þegar fyrir dyrr allar, ok lögðu eld í þekjuna víða. í>á

er menn Ilafns vóru komnir í klæði sín, þá gengu þeir til

dura, ok spurði Rafn hverr fyrir eldinum réði, en honum var

sagt, at þeir réði fyrir er kveikti, en l>orvaldr væri höfðíngi

i) iþúrlbarson, .4.
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Ijeirra. Raln spurði, ef þorvaldr vildi nukkurar sættir af þeini

taka, kvað hann ráöa skyldu sjálfan fyrir, ef hann gíefi hænuni

frið, en þeim öUum grið er þar vóru fyrir með honum. Menn
þorvalds kvóðu Ilafn ok hans nienn ómakligan sætta. þorvaldr

svarar engUj en menn hans höfðu mörg heimslig orð um þetta

mál. Rafn spurði hvar forvaldr Yæri, [eðr] hvi hann svari

engu; llafn segh', at hann kvezt at þorvaldi hezt vænta: ,J)ví

at ek þykkjumst af honum góðs eins makligr". I>orvaldr svarar

engu. í>á mæUi llafn við prest sinn, þann er Valdi hét, ok

klerka þá er með honum vóru, at þeir skyldu sýngja óttusöng,

ok Rafn söng með þeim óttusönginn , en menn hans, þeir er

ólærðir vóru , vöröu húsin með vatni ok sýru, sh'kt er þeir

mátlu at geyra. Svo höfðu þeir forvaldr óvart komit, at engi

pati haföi farit af ferð þeirra. þetta sannar Guðmundr skáld:

Oþykki* þreifsL ekka beittr var bragna sættir,

andærligum hlandit; brandel þrifust, vélum

;

fjón greri ijótlig Ijónti, stóð þann er stýröi iýðum

liða ek fátl um þat, miökun ; stolaherr- skörúng-* erriun.

l^á er lokit var óttusöng geyrðist mikiU reykr í húsunum. Eidi

sótlu þeir hæinn, en eigi með vopnum. l>á gekk Rufn lil dura,

ok ])eiddi I>orvak], at liann gæíi grið konum ok börnMm tii út-

göngu : ,,enn vil ck l)jóöa þér fyrir mik þat seni þú vill hafa'\

]>orvakir svarar engu. Rafn mælti ; ^,þat vil ek bjóða þér, al

fara í brott af landi, ok ganga suðr til lijálpar hvorumtveggja

okkrum, ok koma aldrei aptr til Islands, ef þér þykkir þinn

sómi meiri en áðr". l>orvaldr neitaði þessu. I>á bauð Rafn

at gefa sik upp til friöar öllum mönnum öðrum, þeim er þar

vóru í bæuum, at hann væri eigi brendr. þá svaraði l>orvaIdr:

^,ck mun lofa öllum mönnum út at ganga, ef þér selit af hcndi

vopn yöur öli, ok leggit þá á mitt vald, hvat ek vil af hverjum

geyra. í>etta' vottar Guömundr skáld:

Bauð lil friðkaups fróðum

fólkprýðandi iýðum:

hann bauö sveil fyrir sinni

snjallri einn at ftdia.

|>á aeldu þeir af hendi vopn sín öll, ok gengu út síðan, karlar

i) getg. ; ójiykki, B) úþokki, 2) == UuuiheiT, svikaherr.

s) Jl; skí'íniMí^r, A. a) A Z\ þessii, A 1.
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ok konur. {>á er Rafn kom út, var hann tekinn ok haldinn.

Stiirla Bárðarson, systarson Sturlusona, var ok haldinn, þriði

niaðr þórðr Vífilsson ; en allir menn aðrir, konur ok karlar, vóru

lciddir í kirkju ok byrgðir þar. þá lýsli forvaidr yfir því, at Rafn

skyldi taka af lífi. Ok er Rafn heyrði þann dóm
, þá beiddist

hann at ganga til skriptar ok taka þjónustu, ok hann gekk til

þjónustu við Valda prest , ok mælli skviptagang ok tók corjjus

domini ok féll til bænar, ok feldi tár með mikilli iðran. I>á

kvaddi forvaldr Kolbein Bergsson at vega Rafn, en hanu

kvezt þat eigi vilja. f»á mælti Jíorvaldr við Bárð Bárðarson, at

hann skyldi vega Rafn. fá lagðistRafn niðr á kné ok olboga,

ok lagði hálsinn á eitt rekatré, ok Bárör hjó af honum höfut

þar við trénu. Rafn hrærði hvorki hönd né fót er hann sæfö-

ist, heldr lá hann á knjánum ok oibogunum, sem hann var

vanr at liggja til bænar. Sá atburðr varð undir virkinu, þar

sem Ijósit hafði sézt um vetrinn áör; þar var þá leir* er Rafn

varhöggvinn, en um sumarit eptir var þar grænn völlr. —
þorvaldr lét höggva fót undan Sturlu Bárðarsyni ok l>órði Víf-

ilssyni. þessir atburðir urðu annan dag viku í [annari viku-

langaföstu, viij nóttum eptir Mathiasmessu. J>á rænti Jiorvaldr

bæinn á Eyri öUu lausafé
,

þvi er innan veggja var, vopnuni

ok klæöum, húsbúnaði, búsgagni ok mat. í því ráni tóku þeir

sólarstein góöan ok kyrtil brúnaöan með búnaði; þá gripi hafði

Guömundr biskup átta, ok gefit Rafni. þeir tóku ferju eina,

er kirkjan átti, ok báru þar á þann Ijárhlutj er þeir ræntu.

Ok er þeir vóru á braut í'arnir með skipit ok fjárhlutinn, þá
fundu heimamenn á Eyri sólarsteininn þar er þeir höfðu eyk-

inu búit, því at þeir hui'öu honum í brott kastað ok kölluðu

vera hégetif^ ; svo ok kyrtilinn höfðu þeir eptir látið, ok köll-

uðu vera vaðmáls slopp , ok eigi fengu þeir sét á búnínginn.

l)enna atburð virðu mcun svo , at því mætti þeir þessa gripi

eigi í brolt hafa, er Guðmundr biskup hal'ði átt. — þat vor

el sama fór I>orvaldr eptir páska í annat sinn í Arnarijörð, ok

rœnti þá marga þíngmenn Rafns. Pétr Bárðarson lét drepa

þíngmann þorvalds, þann er fJermundr hét, sá.haföi opt veril

í andskotaflokki við Rafn. þorvaldr sendi orð Kár niúnki

1) B} jör'bin, Á \; jör^in er Rafn v. h. hrjóstrug, A 2-3.

2) [ b. V. fíf St. 3) Á 2, hegeit cl, Á 1.
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Geirmundarsynij at hann skyldi leita um sættir við frændr Rafns.

þá var settr sáttarfundr þessa málaferla, at ráði f>órðar Sturlu-

sonar ok Kárs múnks, á þíngeyri í Dýraftrði. þá var sætzt á

þessi mái á þann veg, at f>órðr Sturluson skyldi geyra um þessi

mál öll, þann veg sem hann vildi
;

xij menn handsöluðu fyrir

f>orvald fégjöld, svo sem fórðr vildi geyra, ok til þeirrar sýknu

þorvaldSj sem l>órðr vildi vera láta. Annat sumar eptir á al-

þíngi sagði þórðr upp geyrðunum. Sú var geyrð hans á hendr

jþorvaldi, at hann skyldi fara utan þá samsumars ok vera utan

V vetr, nema hann færi á fund páfa ok sættist við hann , ok

fengi þat af honum, at hann væri utan iij vetr; en er hann

kvœmi út ok hefði svo í brott verit, þá væri heimil vist hans

í Vatnsfirði, bústaðr ok þíngmannavarðveizla, en þorvaldr skyldi

vera óheilagr^ milli Yatnsíjarðar í Breiöafirði ok Stiga í ísa-

firði, ok allir þeir menn er fóru til aftöku llafus, ok skyldu

aldri koma í þetta takmark, nema þeir yrði [sæhafa nauðgir^*,

þá skyldii þeir fara á brott fullum dagleiöum. Allir menn
skyldu vera or þíngi frá þorvaldi, þeir er bygðum vóru í Súg-

andafirði ok vestr þaðan , í því takmarki sem áðr var tjáð.

þessir iiij menn skyldu utan fara, ok konia aldreigi út: {>orgils

austmaðr
,

Steingrímr Ásgeirsson
,

þórðr Gunnarsson , Bárðr

Bárðarson, ok vera or Vestfirðínga fjórðúngi at enum næsia

hálfum mánuði þaðan frá, er þeir spyrði geyrðina. I>cir Bjarni

djákn ok Kolbeinn Bergsson skyldu vera sekir um allt land,

nema í Austljörðum. Ormr Skeggjason skyldi eigi vera í Dýra-

firði ok eigi í Isafirði. J>órðr Steinsson skyldi ok svo sekr sem

Ormr. Allir menn aðrir skyldu hafa slíka sekt sem þorvaldr, án

utanför, ok gjalda þó fé : CCC [fyrir mann=* lil þess at þeim sé

iandvært. [En með'* þessum mannsektum geyrði þórðr fyrir víg

llafns C hundraða, [þat fé skyldigjalda í gulli eða silfri, en því

ateins annatfé, ef þeim ervið tæki þætli þat eigi verra^. Fyrir

afhögg við Sturlu vóru geyrvir xxx hundraöa; [fyrir afhögg þórð-

ar Vífilssonar xxx hundraða; fyrir fjörráö við Pétr Bárðarson

XXX hundraða*^. Fyrir aðild vígsakar eptir llafn vóru geyrvir xxx

hundraða til handa Magnúsi þórðarsyni, systursyni Rafns, er víg-

1) b. V. lí, Sf. ; V. í -á.

2) Sí.j [ sœ . . . nau^ ser, A. 3) [ fraíii, 4) [ b. v. 5.

5) [ jB; i skyUd ok giUda í vuru e^r kuikfe en þat eitt Ormr annat

fe ef þat vœri ci til skyldi taka þætti, A 1. fi) L b. v.
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sakar aðiliun var, því at synir Rafns vóru þá svo úngir, at þeír

máttu eigi vera vígsakar aðilarnir. þessi CC hundraða guldust eptir

því sem þórðr Slurluson vildi. llán þat er þorvaldr rænti á Eyri,

ok önnur þau er þeir ræntu í Arnarfirði, vóru aptr goldin svo

sem skyldi. — I>orvaldr fór utan, ok gekk suðr til IVóms, ok

var utan iij ár, en meðan f^orvaldr var utan lét Pétr Bárð-

arson drepa íma þorkelsson, en liöggva fót undan Jóni f>orsteins-

syni, því at þeir liöfðu farit raeð þorvaidi til aftöku Ilafuö, ok

höfðu eigi fé fyrir sik bælt. J>orvaldr koui út þá hanu hafði

iij vetr utan verit ok gengit suðr, ok bjó síðan í Vatnsfirði

meðan hann lifði, [ok iýkr þar söyunni^.

20^. fessi vóru börn Rafns Sveinbjarnarsonar ok Hall-

köllu Einarsdóttur
5

þau er or barndómi kvómust: Einarr ok

Grímr, Sveinbjörn ok Krákr, Steinunn ok IJerdís, Ilallgerðr

ok þuríðr. Einarr ok Grímr týndust við Grímsey af kaupskips-

báti, Sveinbjörn ok Krákr fcllu á Örlygstööum meö Sturlu ok

Sighvati. Steiuunni Rafnsdóttur átti Oddr Álason, ok var þeirra

son herrallafn, Olafr ok G[uðliiugrl'* ; IJcrdís var ok dóttir

þeirra Odds ok Steinunnar, er átti Svarthöfði Dufgusson. IJer-

dísi [Rafnsdótlur] átti fyrr Eyjólfr Kársson, ok var þeirra son Eyj-

ólfr, er féll á l>verárfundi, cnn vaskasti maðr. Síðarr átli Uerdísi

Sigmundr Gunnarsson, þeirra son var Sveinbjörn, faðir herra

Eireks, Krákr ok Steinunn. IJallgorði Rafnsdóttur átti Vikarr

þorkclsson, þeirra son var Grímr, faðir Einars, iMárs ok Vikars,

ok IJrómundr læknir, faðir Jíráks læknis í Ilvatlálrum ok Vikars

ok i>órðar. I>uríði Rafnsdóttur átíi (lelgi Svcinsson, er féll á Ör-

lygstööum. ' þeirra börn vóru : Guthormr , Gautr
,

Vilhjálmr

ok Jíinarr, Margrct ok Gunnhildr. Guthormr átti þorgcrði

forláksdóttnr, systurirna biskups. Viihjáhnr útti Marinu í>or-

kelsdóltur; Margrétu átti Valdi; Gunnhildi átti Stcinólfr ísleifs-

son, faðir þorsteins ok JVJagnúss ok Jóns, ok IJcrdísar, móður

Einars Bergssonar.

1) b. V. «.

2) kap. 20 V. i li
j og er án efa bætt víh iií þeim er hUio hcfir rita

skinnbókiria A (Einari BergssyniP) á H. Ökl.

3) sbr. St, 7. 3; í A 1 og 3 er ey^a fyrlr nafninii, cn í A 2; Ct , , ,
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ARNA BISKUPS SAGA'.

Hkura Arni biskupj er þessi frásOgn er af skrifiið, var sonr I>or-

láks, Guðmundar sonar gríss, okHalldóru, dóttur Orms í Holtum;

hann var fæddr á því ári sem Magnús biskup Gizorarson and-

aðist^. Hann fæddist upp nieö föður sínum ok móður, en þau

bjoggu í þenna tíma at Svínafelli at ráði Orms Svínfellíngs, ok

vóru þar meðan liann lifði ok nokkora stund síðan, at ráði

Ögmundar Helgasonar , er þá hafði fjárforráð sona Orms. En
síðan penníngar eyddust fyrir sonum Orms at Kálfafelli , fóru

þeir bygðum sínum til Svínafells , en [>orlákr varð firir sakir

magnsmunar at skipta bygðum; fengu þeir honum þá Rauöalæk,
-

ok fór hann þangal. J>ar gekk fé af hendi honum , ok undi

hann sér h'tt þann tíma er sundrþykki gerðist milh Sæmundar

Ormssonar ok Ogmundar Helgasonar; ok eptir víg Ormssona

þoldi hann eigi; fór hanu þá með öllu liði sínu á lleynivöllu

í Kjós, til Jörundar Sigmundarsonar , er álti Guðrúnu dóttur

hans. þessi vóru þá á lífi börn þorláks: Magnús var elztr af

sonum hans, þar næst Ormr; Árni, er fyrr var nefndr, var

ýngstr, en af dætrum hans var elzt Ásbjörg, er átti Helgi, sonr

Lopts Svartssonar. þessi Loptr átti Guðrúnn, dóttur Hamra-

Finns, systur Bjarna-* , föðiu' Finns í Seivági ok þóru, er átti

þormóðr á Gufunesi, faðir Svarts. |>eir feðgar bjoggu fyrst at

Kálfafelli, áðr þeir keyptu Skála[r] land at Sæmundi Ormssyni.

Loptr var elztr barna þeirra Ásbjargar, þar næst Bjarni prestr,

i) ÖH hanclrit Árna biskups sögii eru komin frá skinnbók í folio (frá

miíiri H. öld), sem nú er týnd öU, nema 2j hlsCb , sem finst í AM 122

1>. folio. Skinnbókin Nr. 12, 4to í bókhlöbu konúngs i Stokkhólmi, hór

nierkt S (ritu^ \\m lC50j, er lögi) til grundvallar. JJH 204 folio, og útg.

1820 (merkt U) eru höfc) til samanburt)ar, og bersýnilegar ritvilhir í S

leiíiróttav eptir þeim, og kapitulatal sett eptir V. Hin öU handritin eru af

lakara tagi. Skinnblöt) 2 í 4to í AM 220 folio hafaheyrt til bók, er engin

afskript nú íinst af Imh eg veit. 2) 1237, b. v. 5, 3) Bjarnar, 204.

1
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þáMagnús prestr, þá Árni, er síðan varð biskup. Torfi prestr

var laungetinn sonr Helga; átti hann þenna son áðr bann

fengi Ásbjargar. þessar vóru dætr þeirraHelga: þuríðr, Guðný,

ílalldóra, Agatha abbadís. Guörún, er áðr var nefnd, dóltir

þorláks, átli engi börn þau er menn sé frá komnir. Hin þriðja

dóttir þorláks var fíorgerðr, er fyrr átti Guthormr körlr, ok var

dóttir þeirra ílaUdóra, er átti Kolbeinn Högnason. þessa þor-

gerði átti síðarr Kiængr Teitsson, ok var þeirra dóttir Asta, er

átti Ivarr hólmr.

2. ]>orlákr ok lið hans var eitt ár á Reynivöllum, þaðan

fóru þau til Hofs á Kjalarnes ok vóru einn vetr firir búi Olafs

Jónssonar, föður Jóns ok Styrkárs; þaðan fóru þau þorlákr í

Skál austr, ok bjoggu þeir mágar þar þau misseri. Helgi bóndi

ok allt lið hans lagði svá mikla elsku lil Árna klerks, at hann

gerði sitt alJt heimilt til þess sem hann vildi hafa, því at hann

sá þenna mann , firir sakir atgervi ok góðvilja, ok allrar fram-

kvœmdar, vora mundu höfðíngja sinna frænda, ok trúði, at

honum mundi meiri tignar auðit en þá var fram komit, [ok

váttaðl hann þat optliga; [rækti Árni þetta' alltsaman, þá

[er] hann var biskup orðinn, iVamarliga við Helga ok öll hans

börn, J>essi Árni var á únga aldri fálátr, ok aktaði mjök ýmis-

ligar íþróltir, bagleik ok áskurð, ok trésmíði allt, rit ok bóknám

ok allar klerkligar iistir; var hann af þessu öllu saman fáskipt-

inn við almenníng. En þaðan frá, er þorlákr fór frá Rauðalœk,

gerði hann sik léttan við alþýðu ok álti hann alþýðu gleöi;

hélt því fram til þess er hann var í Skál, þá fór hann til skinn-

leiks í Kirkjobæ með öðrum mönnum. í þeim sama leik rak

hann niðr annat kné á arinhellu þar í stofunni, svá at sprakk

mjök; lá hann af því í rekkju nær viku; þaðan af var hann

aldri at þesskyns leik né danzi, hvárki áðr né síðan, ok kendi

sik í þessu mundu hirtan af óskynsamligri skemtan.

Um várit fór þorlákr bygðum lil Svínafells, ok hafði Magnús

þá mest búráð, en Árni var þá siundum í þykkvabæ með lirandi

ábóta, stundum í Skál með fyrrgreindum mági sínum, stundum í

Kirkjohæ með Grími presti llólmsteinssyni, en stundum at Kálfa-

felli með þorsteini ábóta[syni^, en lengstum heima at Svínafelli;

fór hann í þessa staði alla nokkora vetr, lil þess er menn

i)[ 204 5 ok 16t ÁrniltettaoptUgaíríkja, 5. 2) [b. v. 1/5 þ. e. Brands ábóta.
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þóUust þurfa í hagleiksgerðuni ; helt þessu fram nokkora vetr,

þar til er jVíagnns hróöir hans fékk Ellesifar, dóttur I>orgeirs

or lloUij vóru þeirra hörn Andrés prestr ok Guöfinna, er álli

j>orsteinn Ilafrhjarnarson
;

lagði þá Árni frani allan sinn hhit

af penníngum þeim sem faöir hans varöveitti , við hann , utan

hest ok ígangsklæði ; réöst hann þá í hurt frá SvínafeUi, sakir

sundrþykkis þess, er varö milli þeirra frænda, mest um giptíng

I>orgerðar systnr hans, ok fór í l>ykkvabæ til [Fyrrnefnds' Brands

ábóla, ok batt sik honum á liendi ok geröist hans klerkr, því

hann sá þenna mann mikinn atgervismann í hagleik ok riti, ok

hvassan í skihiíngi tU bóknáms, svá at um þann hlut var hann

formeutr flestum mönnum at jöfnu námi. [þessi sami* Brandr

áhóti [talaöi svá til sinna lærisveina, at engum manni kallað-

ist hann^ jafnminnigum kent hafa sem Jörundi, er síðan var

hiskup á Hóhmi , cu cngum þeim er jnfnkostgæhnn var ok

jafngóðan hug iagði á nám sitt sem UunóU'r, er síðan var

ábóti í Yeri, en til Árna, [er fyrr nefndum vér' , talaði hann svá,

at hann skildi þá marga hluti af guðligum rituíngum, er hann

þóttist varla sjá, hví svá mátti verða.

3. Nokkoru síöarr kaUaöi Einarr crkibiskup Brand ábóta

tii sm , ok iylgði Árni klerkr Iionum til Noregs , ok var þá

messodjákn fyrst, ok haföi vígsUu' tekit af Sigvarði biskupi.

IJerra erkibiskup skynjaði hrátt , hvílíkrar röksemdar Brandr

ábóti var, ok með umráöi ok samþykki kórsbræöra kaus hann

Brand ábóta til biskups, ok vígði til Uóla. I þessi i'erö fór

Árni djákn jafnliga í milli konúnganna, llákonar ok ^Vlagnúss,

ok Brands^ , er þá var biskup oröinn , ok gerÖist þegar mikill

kunnleikr á milli Magnúss kouúngs ok [þessa sama' Árna, sá er

aldri þraut meöan þcir lifðu báðir. í þcssi ferö herra Brands

biskups varð þat mark á einum veizludcgi, at llákou konúngr

sá enga réttu fram koma firirÁrna klerk ok lians mötunauta, þá

sem fram kómu íh'ir kennimenn þá er at konúngs borði vóru.

[|>á] mælti hann: „hvat hafa nú prcsiar biskups?" — Má af því

hugsa, hvílíkar hans meðferðir vóru, at hinn vitrasti maðr hugði

hann œðra niann at vígslum en hann var. En þá er biskup fór

til íslands, fylgði Árni honum lil llólastaðar, ok var þar meö

honum vel virör þat ár sem hiskup lifði.

i) [ b. V. 204. a) [ 204; kaUat^isl enguin manni, S. j) getíj.; Bi-andr, S.
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4. At Brandi biskupi liönum sendu' Norölendíngar þenna

sama Árna í SkálaiioU ú fund [lierra' Sigvaröar biskupSj ok beiddu

at hann setti mann firir kennimenn íirir norðan iand ok yfir

staðinn á Uólum; ok er hann kom í Skálaholt, vissi biskup

skjótt af honum , hvern skaöa Ilóiaslaör haföi fengit í fráfalli

síns formauns, ok hvers Norðlcndíngar þyrfti við. Tók hann

þat ráðs, með samþykki [hinna^ vitrustu manna, at hann gaf

prestvígslu þessum sama Árna djákn, ok skipaöi hann yfir stól-

inn at Ilókmi, at stjórna lærðum munnum ok ólæröum, þar til

er sú kirkja fékk sinn formann; geröi hann því svá, at [þessum

sama' sira Árna vóru kunnastar framl'eröir Brands biskups, ok

hvar þá var hverju máli komit í hans biskupsdæmi. En þegar

margir vitrir menn vissu , liversu honum fór þat sköruliga af

hendi, [trúðu þeir^ þessa hans firirfarandi framferð vera forynju

eðr firirfara liinnar fremri tignar, sem síðarr bar raun á'*.

Maör hét Oddi, hann var djákn at vígsUi, ok átti vel peun-
r

ínga; hann fékk sér konu, Oiufar Broddadóttur, ok með frænda

ráði; vóruþar váttar at heitorði. At þessu ráöi var- meö honum

Gizorrjari líorvaldsson, erþann tíma bjó at Stað í Ileyninesi, ok

skildu þau saman ganga at ákveðnum tíma. Sira Árni varð

þessa skjóthga víss, ok því at Ileinrekr biskup, ok Brandr bisk-

xip eptir hann, höföu báöir subdjáknum ok öUum mönnum þeim,

sem sværi vígslur[, firirboðit'* at kvœnast, lagði hann bann

firir, at þetta hit ósæmiiiga samlag veri bundit framarr. Jarl-

ina reið þó til brúðkaups með Odda, svá sem ekki veri um
mælt, ok með hans ráði íor fram boðit. En er þessi tíðindi

kómu firir sira Árna, lýsli hann forboði yfir Odda, ok öllum

þcim mönnum, er at boðinu sálu. En þann dag semjarlkom

heim, brá honum vá firir grön, því at kirkja var byrgð atStað;

ok þá er hann spuröi hví þat gegndi, var honum sagt. Nokkoru

síðarr var fundr lagðr til þessa máls, ok sóttu þeir báðir, sira

Árni ok jarl, þenna fund; bar jarl fram fornan landssið, ok

sjáifs sáis dæmi ok margra annarra manna, til þess, at þess-

háttar hjónalag, sem var með Odda ok hans konu, hefði lengi

verit lofat, en þat var ófirirsynju nokkot sinn firirboðit. Sira

Árni sagði á móti, at páfarnir, er ullum iögum eigu með réttu

i) [ b. V. 201. 2) [ 204; ok trúli, S. a) Brandr biskiip dó á

því ári 120'1, b. v. S. i) [ Iiaiis, íirirbuibii bseri vígsUir, siim handr.
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at ráöa, höföu svá frekliga af numit ok firirboðit þesskyns samlag

undir pínu fullkomins banns. Um síðir létti jarl firir sönnum
r

skynsemdum, ok staðfesti sira Arna, ok tók lausn af honuni

ok aliir boösmenn; sór Oddi af hendi sér konu þá, sem hann

haföi sér ætlað. At skihiaöi mælti jarl viö sira Áraa: ,,þess

vænti ek, frændi, at flestum munir þú verða eigi firirlátsamr,

þótt þú eigir málum at skipta, þar sem þú lézt eigi firir mér".

lleið sira Árni heim Ul IJóla, en jarl til Staðar,

fenna tíma, er Jörundr biskup var vígör tiIHóIa afHákoni

erkibiskupi ok skipaör yfir aUt land, sakir elli ok vanmegnis

Sigvarðarbiökups, vissi hann Iionum nauðsynligan þann fuUtíngis-

mann, er hanu styrkti ok styddi í öHum nauðsynjum kírkjunnar; sá

hann engan mann annan betr faliinn til þessa starfs en sira Árna,

ok því sendi hann hann í Skáiaholt, ok tók Sigvarör biskup gjarna

við honum, var hann þar þá xij mánuöi. Á því ári andaðist

Sigvarðr biskup, ok veitti sira Arni honum graptliga þjónustu'.

5^. I>etta sumar tóku hinir vitrustu menn meö samþykki

Jörundar biskups þat ráö, at kjósa^^ sira Árna til utanferðar, at

fara meö bréfum , er þat vátluðu, at menn á ísiandi beiddu

virðuligan herra Jón erkibiskup, er kosníngi átti at ráða, at

hann veldiÁrna til biskups í Skálaholti. Ilann tók þessu nokkot

seinliga, en þó, firir sakir bænastaðar allra hinna beztu manna,

sigldi hann meö bréf þeirra, ok kom á erkibiskups fund, en hann

gaf eigi samþykki til þessa bænastaðar at sinni, er af íslandi

kom, ok kaus til biskups sira l>orIeif in dominica Lœtare Jeru-

salem; en hann andaðist eptir-* páskaviku; var þá sira Árni kos-

iun ok confirmatus in festo sancíi Leofredi^ til Skálaholts biskups,

ok vígðr in commemoratione sancti Pauli aposíoli, Á því ári

var vígör Erlendr biskup til Færeyja. Eptir þat er Árni haföi

biskupsvígslu þegit af herra Jóni erkibiskupi, bjó hann ferð

sína til ísiands, leíddi erkibiskup hann út sæmih'ga, ok veítti

honum í vingjöf Decretalem cum apparatu; váttaði hann í

vígslubréfi herra Árna biskups, at eigi var firir þat l>orleifr

fyrri til kosinn at vera biskup heldr en Árni, at hann fyndi

nokkorskonar brest vera á hans meöferð eör lifnaöi, því at

hann reyndi hann at vera bæði vitran ok góðviljugan til allra

i) en Jörunclr biskup vigÍJist til Hóla árib fyrir, 1267, b. v. 5.

«) hérbyrjarfyrraskinnblabilb, 220. «) 220; skrifa, S. *) i, 220,

I. B. 45
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nauðsynligra hlula ok biskupligra þarfinda, ok þat bauð hann

hans undirmönnum í krapti guðHgrar iilýðni , at þeir tæki viö

honum vel ok sæmiliga, ok sænidi hann [sem] sinn fööur ok

forstjóra, ok heyrði hans kenníngar. f^at váttaði ok Magniis

konimgr í sínu bréfi, at honum var þessi [sami] Árni kunnigr

at góðum hlutuni, ok þat bað hann ok bauö öllum sínum þegn-

um en hans undirmönnum ú íslandi , at þeir tæki hann vel

ok sæmiliga, ok virði hann ok tignaöi í öllum þeim hliUum,

sem til heyra kristiligri hlýðni, heilagri kirkju til sæmdar, svá

sem andligan* föður.

Eptir þat er Árni biskup hafði skilit við virðuh'gan herra

Jón erkibiskup in divisione apostolorum^ sigldu þeir [í haf,

ok greiddist þeirra ferð vel ok ekki aliskjótt; kómu þeir-

skipi sínu í Eyjafjörð þváttdaginn eptir assumptionem beatœ

virginis, ok Htlu síðarr fundust þeir lörundr biskup, ok fékk

Árni biskup honum þau bréf, sem erkibiskup sendi honum

;

stefndi hann þá saman fólki, ok vóru þar frammi höfð erindi

erkibiskups ok þær siöbætr, sem hann hafði þeim boðit. Eptir

þat riðu þeir báðir samt suðr um Kjöl, ok kómu í Skálaholt

in decollatione beati Johannis; stefndi Árni biskup þá fund

við presla ok bændr; lét hann upp lesa boöskap erkibiskups,

ok stóöu þar þessir hlutir í, at aUir menn knéfalli meö upp-

haldandi höndum þann tíma í messunni, er lialdit er upp holdi

ok blóöl várs herra, ok svá þá er borit er lil sjúkra manna;

sváok, at engi maðr festi sér mey eðr konu til eiginorðs áðr en

lýst veri í kirkju þrem sinnum ; svá ok, at friHumönnum skuli

firlrbjóðast at taka Krists h'kama atpáskum, utan þcir festi friHur

sínar til eiginorðs, eðr skili við þær fullkomliga; svá ok, [at]

aUir slaðir ok tíundir skildi gefast í biskups vald; svá ok, at

engi skildi byggja dautt fé á leigu. Tók aiþýða manna vel

þrimr hinum fyrrum grcinum, en um staðamál ok okr var seinliga

tekit. Síðan sendir hann þenna boðskap um aHt sitt biskups-

dæmi; tóku þeir honum, er hann heyrðu síðarr, mjök sömu leið

sem hinir fyrri. — Á þessu sama hausti ok öndveröum vetri fór

Arni biskup víöa um Sunnlendínga fjórðúng, yar honum játað

Jiinum niinnum kirkjum, en þeir sem hinar ríkari kirkjur héldu

vóru fastari firir. Oddastaðr var þá kaHaðr kaupaland af þeim er

i) andUgum, S. 2) [ b. v. 220.
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hann béldu, ok \ildu því einkis máls á Ijá, né grein á gera hvat

kirkjan ælti, ok fórbisknp beim viö svábúit, ok var beiina þann vetr.

6. At vári komanda hufði Árni biskup hönd á Oddastaðar-

máli; lét bann þá raunarstefnu stefna til þess, bvárt Oddastaðr

veri kirkju eign; ok er at þíngi kom , reið bann til þíngs, ok

krafði dóms um þetta mál; var þá dæmt, at Oddastaðr veri

kirkju eign, ok svá þar með þær eignir, sem benni bárust.

Á því sama þíngi kraföi biskup slaöar í Ilítardal; þar bafði

klaustr verit. Ketiil Loptsson, er þar bjó, vikJi hann eigi upp

gefa. Biskup bjóst til at bannselja hann þá þegar á þínginu;

ok er Kelill. sá, at þat mundi eigi Hrir farast, jáði bann, at

greiða af hendi staðarins fé at sinni, þeim sem biskup vildi,

en íiallaöí þat þó ekki rétt; [skaut hann* ok margir [aðrirl

sínu máli á konúngs dóm^. Biskup jáði því. ef hann yrði sam-

þykkr erkibiskupi, en ella sagöist bann einum saman erkibisk-

ups dónii hlíta mundu um"* þetta mál. At ákveðnum tíma sendi

biskup Olaf ábóta ok lUmóIf ábóta, ok þorgrím prest Magnús-

son til viðtöku staðarins Ijár, en þeir kómu aptr rneð þeirri

sögn, at eigi var lauss staðrinn eptir því sem ætlað var. Firir

þetta fjárbald bannselli Árni biskup Ketii, eptir ráði lærðra manna

sínna, in translatione sancti Tliorlaci episcopi Skalfioltensis'^,

fetta sumar reið Árni hiskup ilrir norðan Sólheimajökul,

ok rak biskupligt cmbætti um Auslfirðíngafjóröúng, ok eptir til-

skipan herra Jóns erkibiskups hóf bann lilkall á alla staöi, þá

sem [þar vóru; en þótt þat yrði með nokkorum mótniælum

af þeirra hendi, seni þar héidu kirkna^ eignir, fékk hann vald

yfir flestum stöðum, utan fváttá ok Hallormsstöðuni
;
gengu því

Austfiröíngar léttligar at þessu, at binn sæli forlákr, með ráði

Eysteins erkibiskups, bóf þat sama tilkall á Svínafelli til Sigurðar

Ormssonar, ok bann jáði biskupi þeirri kirkjueign; vóru ok

eptir þessu dœmi vel flestir staðir í bans vald gefnir í Aust-

flrðínga Ijóröúngi. En eptir kirkjuvígski ok messu skipaði hann

staðinn í lén Siguröi, ok af þessu tiUæki biskups bófst sá vandi,

at böfömgjar í Austfjörðum skipuöu staöi [með ráði eðr samþykt^

i) l 220; skiitii, 5. 2) 220; áóimnn, 5. 3) 220} yfir, S,

4) firir mikluni manníjölda, ok siob hann í bauni þat sumar ok

um vetrinn, b. v. 220.

») [ ;?20; klr héldu þesskyns, S. e) [ b. v. 220.

45^
'
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biskupa allt til Árna liiskups. En af því hann tók öll kirkna

íbrráð, af hverjum seni áðr hafði, undir sik, vóru margir

tregir til at segja sér af hendi ])at áhald, sem þeir þóttust

áðr eiga. ~ Um haustið snýr biskup heim í Skálaholt, tók hann

þá einkanliga at bera alla Onn fu'ir staðínn ok hans eign; var

þá í burtu Jón Skiimsson, er lengi hafði þar ræðismaðr verit.

Staðrinn var þá mjök af sér l^ominn sakir húsa, en kirkja hrörnut

mjök at þökum^ Nú því at biskup var áhugamaðr mikill

ok stórmenni í lund, ok veitti mörgum mikit gott, ok varð því

stórt í at ráða: var þá til bús ok staðar ger eigi minni skuld

en ccc hundraða, varð sú skuld sakir- annarra fjölsl^ylda seint

algoldin.

7. ílerraÁrnv biskup hafði ok optliga fjölmennar veizlur heima

á staðnum, ok fóru þær [fram] með miklu kappi ok stórm'ensku,

því at hans hugr var gjarn af öðrum stórt at þiggja, svá ok

harðla gjarn stórt öðrum at veita. Firir slíka hluti ok aðra

þvíhka varð hann stórliga frægr ok mjök sóttr af alþýðu;

hann sat opt yfir málum manna, ok þótt hann hefði eigi ver-

aldlígt \ald, sem hinn heilagi Ambrosius biskup hafði á sínum

dögum, vildi þó hverr hann til síns máls kalia, meðan þeir vóru

sjálfráðandi ílrir konúngligum valdsmönnum , ok þóttu þann

tíma þau mál fíeslum mönnum bezt komin , er hann sá yfir;

fékk hann af shku mikit kallz ok annscmd, ok þar ijárko&tnað

með. Mörgum mönnum sýndist hann heldr optarr halla gerð-

um á klerka, en óvini sína; \irðu menn þá fyrstu sök til þess,

at hann vildi eigi láta þá vanrefsaða vera, sem hann átti yfir

at dæma, en sú önnur, at hann mætti firir þat djarfliga heimta

réttindi firir sik eðr sína vini í þeim Iilutum , sem aðrir áttu

þeim svara í þeim málum , er hann álti eigi yfir at dæma, cn

sú hin þriðja, at hann gerði sér vini af óvinum í því, er hann

hélt þeirra hlut langt fram, þótl vínir hans -veri í móti, sem

foröum gerði Jón Loptsson, ok endrtrygöi þá óvinina með sæmd-

um eðr fégjöfam. En þat sem hann sýndist klerka haröhga

dæma, ef þeir gerðu leikmönnum aflaga, var með fyrrnefndum

þrem sökum sú hin fjórðagrein, at honum þótti ill þeirra föll;

») þvotin búshægindin, þau er Jengi höf^u vel enzt, melban Sigvar^r

biskup mátti fuUa umsjá veiia, b. v. 220, og endar hér fyrra blaíiií).

"3) getg. 'j \. \ S.
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firir þat kostgæfði bann af þeim at venja öll ókynni, svá at

livergi veri heilagri guös kristni ósæmd at þeim. Mörgu sinni

bar ok svá til, ef þeir gengu glaðliga við bann at borði, [þá]

skipaði bann þeim fésamar vistir, eðr veitti aðrar bjálpir, svá

at þeir máttu vel Við sín málalok una. — Árni biskup brcytti ok

margri skipan hinna fyrri biskupa íil miskunsemdar : hann

[skipaði] at þau börn, sem eigi fengu skírn, skildi grafa utan

við kirkjugarð, en áðr vóru þau grafin fjarri vígðum stöðum

sem sekir menn, ok kölluðu fáfróðir menn þau útburði; veitti

þat ok mörgu sinni, at í þeim stöðum, sem þau vóru grafm,

fengu menn firir sakir eiginnar ótrúar ok andskotans [umsátra

ýmisligar sóttir, eðr undrsamligar sýnir ok margskonar mein^

sinna fylgjara. En síðan virðuligr faðir Árni bisknp eyddi

þessi viilu, fengu menn í þeim stöðum, er þau vóru síðan

jörðut, ekki mein af þessi fjandans unisát; fann ok fyrrnefndr

Árni biökup dýröarfuUt dæmi bins mikla Augustini lil þessarrar

skipanar, þess er beldr kvaðst vilja vera sem þessi börn, en

eigi vera; þat taka svá vísir menn, at bann vildi heldr eiga

þeirra bcimván. f>at var ok siðvani ok skipan hinna fyrri bisk-

upa, at b'k þeirra manna, sem utan kirkju stóðu firir vanhagi

sína, ok á þann tíma, sem þeir Uðu or bkama, ok stóð

þessi skript á: at lík þeirni skildi eigi í kirkju bera, en grafa

þó í kirkjugarði, en hann skipaði, at hvers manns hk, þess

seni at kírkju ætti Jeg ok í sætt var við kirkjuna, skiidi i kirkju

bcra. l>at var ok siðvani, at þær konur, sem á sæng andaðist,

skikii grafa í kírkjugarði, ok bera eigi lík þeirra í kirkju, en

bann skipaði, at h'k hverrar þeirrar konu, er í sætt veri við

kirkjuna, þó at af sœngurferð andaðisl, skildi í kirkju bera;

skildi kona ganga með loganda kerti firir líkum þeirra kvcnna,

er í sjúknaði höfðu með bóndum sínum börn alit, en firir allra

annarra líkum með engu kerti; hann skipaðiok: í þeim sjúkn-

aði sem þær áttu börn at fæða, at þeirra^ skildi vilja, skripta,

husla ok oleaj ef þær veri banvænar, þegar þær veri í sœtt

við beilaga kirkju, en áðr var þvert í móti af biskupum boðit.

8. Um várit eptir þenna vetr fóru menn á millum Árna

biskups ok Kctils Loptssonar, þess er bííU ílítardals stað, ok

i) [ 204 5 innsátrum ok ymisligum sóttum e . uiidrsamligum sýmim ok

margskonar meimim, S. 2) getg.; þær, S.
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um síðir kómu þeir saman; sór KetiU sér af hendi slaðinn, ok

liann skildi liann aldri kalla sína eign né sinna erfíngja, nema

Jón erkibiskup eðr Magnús konúngr dæmi honum, hann sór ok at

greiða staöinn af hendi at næslum fardögum ok alla hans eign,

ok at bæta þat sem haun hefði brotið í óhlýöni ok rángiudum við

heilaga kirkju ok biskup sinn, eptir hans dómi ok þeirralærðra

manna, sem hann vildi tilkallameð sér, ok at halda aldri staö á

móti biskupi sínum, efhannhefði réttatmæla. Tók þá forgrímr

prestr Magnússon, sá er áðr hafði þegit staðinn canonice^ viö

honum ok aHri hans eign á næstum fardögum, sem áðr var skilt.

Árni biskup hélt þá enn áfram Oddastaöar máli, en þeir

bræðr, synir Steinvarar, sem áðr eru nefndir, kölluöu stað-

inn móðurarf sinn
,

því at Steinvur móðir þcirra keypti hann

með miklu fé af Birni Sæmundarsyni ok Sæmundi Haralds-

syni utan biskups ráöj síðan keypti Siglivatr hann at móður

sinni liálfan, ok þóttist haun firir því meira í eiga, en þeir

Loptr ok Sturla bræðr Jians. ]\ú því at Arna biskupi þólti

mikit firir at fella stórmæli á þá bræÖr, ef nokkorr mætti

annarr útvegr til finnast, sá er heilög kirkja mætti fá sina

sæmd, gerðu þeír samníng á með sér, at Árni biskup skildi >

þola, at þeir bræðr ætti búnað á stað, ok hafa þar góöan smið

til kirkju uppgerðar, ok fá honum efni til þeirrar smíöar; en

ef nokkut tálmaði smiöinn, skildi herra Runólfr ábóti ok

porsteiun llalldórsson , er þá bjó at Ilváli ok átli Ingigerði

Philippusdóttur , kveða á hvat firir skildi koma; þeir bræðr

skildu ok tregöaiaust uppgcfa slaöinn ok halda engri hans

cign, ef sá orskurðr kæmi, al biskup ætti þcii'ri kirkju at ráða

ok hennar fé, af beggja hendi konúngs ok erkibiskups; ok

skildi ok sá standa sem þeir geröi
, þó at þeir dæmdi öðru-

vís. Steinvararsynir skildi ok gjalda fé með staö, nema þeir

konúngr ok erkibiskup kallaði þá frjálsa þar af. J>eir skildu

ok fé þetla útgrciöa at sumri, ncma þeir fengi af sér prófat á

næsta þíngi Jögliga með yfirsýn Árna biskups. þeir bræðr riöu

heim, ok héldu þat aJJt sem þeir urðu ásáttir.

9. Á þessu sumri sendi virðuJigr herra Magnús konúngr

til ísJands J>orvarö |>órarinsson ok Eindriða böggul, Iiirðmann

sinn, þar með Sturlu l>óröarson meö lughók norræna, ok var

þá eptir um sumarit játað þíngfararbálki , ok tveimr kapituJum

or erfðabálki, um festarkonubörn ok um aríleiðíng, ok þegngildi
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utn allt land, en eigi fleira. — Al gervum þessum samníngi

um Odda, seinkuðu niargir, þeir sem þvilík mál áttu, at

ganga at borði við biskup um þessar kirkjueignir , sem þeir

héldn. böí'ðu ílestir þá vörn firir sér, at berra Jóni erkibiskupi

niundi ókunnig kirknamál á Islandi, ok sögðust eigi trúa mundu,

at bonum mundi sýnast at kalla þœr af þeim, ef hann vissí, at

þeir, sem þær gáfu at uppbafi , skildu æfinlig forrœði þeirra

undir sik ok sína arfa, en undan biskupnm ok lœrðum mönn-

nm. llafn Oddsson, er álti [^uríði dóttur SturUi Sighvatssonar,

ok þá bjö í Staraholti, stöð ok mjök í móti biskupi um staða-

liiáhn ; honum haföi Magnús konúngr skipat hálft, ísland. Ilana

sannaði firir almenníngi, at konnngrinn vildi eigi samþykkja,

at bændr veri sviptir þesskyns elgnum, ok eigi heldr, at þeir

veri saklausir bannsettír; en bískup sagði á mót, at þat var

fíds Uafns, en eigi orð konúngs, ok þat vóru frá upphafi kirkju-

lögia, al eigi skildu leikmenn , heldr klerkar, varðveita allar

kirkju eignir; en þótt Ijótligr kaupmáU ok at réttindum ómátu-

ligr veri á þessum kirkjum gerr, átti þat at standa í Uonum,

sem nokkoru var nýtt, en hitt, sem firir öndverðu var ónýtt,

mátti enga hefð gera né band, ok átti firir ekki at baldast.

]\ú þó at bisknp tlytti þessar skynscmdir, fékk hann eigi lærðan

aUnennínginn firir fortölum Rafns. Ilitaði Árni biskup til Jóns

erkibiskups, ok sagöi frá, hvar kirkjumálum var komit, ok svá

hvat þá hindraði, ok beiddist af l)onum fulltíngs, ok at hann

kendi bonum þær skynsemdir, sem kirkjunnar ok hans óvinir

yröi firir at láta. — I>ella sama ár, sem samníngr var gerr

við Steinvararsyni , ritaði (fyrrnefndrj Árni biskup tii [virðaligs

berra] JVIagnúss konúngs, þess er hann trúði sannan ok fuU-

kominn vin kirkjunnar, at með sínu konúngligu valdi byrgði

munn á þessum hennar óvinum ok sínum mótstöðumönnum.

En er Magnús konúngr sá þessi bréf, tók hann vel hans mál-

um, en ritaði á móti sínu beiðslu, svá sem at henni þeginni

vildi bann fulltíngja biskupi at fá framgang síns viija, ef flrir

hans fulUíng fengi hann framkvæmd síns vilja, en sú var kon-

úngsins heiðsla, at biskup skildi eggja menn á íslandi at laka

við iögbók hans, ok sagði at honum var svá fíutt, at sakir

burða, vigsUi ok framkvæmdar, mundi bann mestu á leið koma

um þenna blut vií) landsfólkit; hann tjáði ok þat firir bonum,

at þat veri biskuplig skylda, at eggja lólk á þá hluli, sem þeim
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var bæði í sæmd ok uppreist, siöbót ok nauðsyn. Konúngrinn

ritaði ok, hvernig hann tók biskupsins beiðshi, at hann kallaði

hann til sín með fuHkomnum bhðskap, ok sagðist bæði hann

ok aðra hina beztu menn hjá sér vildu haía, at ráða um þenna

vandahlut; lét hann ok fyigja þessu bréíi fagrar prescntur:

silfrker gyll utan ok innan, ormstúngur ij, buðk af [e]lectuario

gott við frosti; kómu þessar [gjaíirj tií jlierra] biskups annat sumar

eptir þíng , með fyrrnefndum Eiudriöa böggul, ok brást hann

vel við konúngsins sendiboð, ok lagði á allan hug at þau fengi

framkvæmd; var ok á þcssu þíngi lögtekin öll lögbók, sú er

konúngrinn hafði utan sent, nema erföabállu' var eigi higtelunn,

nema tveir kapitular, er hit fyrra sumarit var játað.

10. Árni biskup bar jafnliga mikla annsemd hrir því,

hversu þetla mál mætti gagnsamligan enda eiga; sá hann eigi

annan h'kara útveg, en leggja sjálfan sik í hættu , at eigi vcri

fu'ir hans leli í salt lagið sök liins krossfesta, ok réltindin undir

fótum troðin; víkr hann skjótliga undir konúngsins sendiboö,

ok siglir til Noregs þetta sumar; fóru þá af íslandi margir

hinir ríkari menn, Rafn Oddsson, í>orvarðr J>órarinsson, Sig-

hvatr [Hálfdánarson] mágr hans, með umboði lögliga teknu af

bræðrum sínum Lopti ok Sturlu , til þess at svara ok sækja

Oddamál, ok Einarr l>orvaldsson, er Valnsfjarðar kirkju hélt

firir Ávna biskupi. þá sigldi ok forsteinn llalldórssou, KeliU

Loptsson, Brandr Andrésson ok margir aðrir. I>at sumar tók

Sturla þórðarson við lögsögn, er áðr hafði forleifr hreimr.

þeim biskupi fórst vel ok tóku Noreg, ok tók Magnús konúngr

honum með raikilli biíðu. Á þessu ári var vígðr Gregorius

páíi [decimusj^ en áðr hafði páfalaust verit nœr V ár. I þenna

tíma var í páfans hirð siraSighvalr, kórsbróðir af Niðarósi, vin

Árna biskups , ok firir hans bæn fékk Sighvatr af páfanum

Gregorius ]}í{i prwilegium^ undir innsigli Hermannij er þá var

yrimarius herra páfans, at fyrrnefndr Árni biskup skildi leysa

mega xxx þeirra mála, sem áðr haföi hann eigi vald yfir, eptir

þeim hætti sem þat sama bréf váttar. Kom þessi [sami sira]

Sighvatr á þessu ári aptr í Norcg með þeim tíðindum, at þessi

Gregorius páfi hefði eptir ij ár stefnt öllum erkibiskupum ok ijóð-

biskupum, ok þar með ýmisligrar tignar formönnum heilagrar

kristni, utan þeim sem fullkomin nauðsyn tálmaöi, í þann stað

Bem Leontium hcitir, til almcnniligs þíngs , at allir þessir for-
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1

nienn skildi komnir ij. kal. Maji mánaðar, at tala um lausn

hins heilaga Jórsalalands, ok ut kalla þær þjóðir, er Greciam

bygöu, aptr til almenniligrar Irúar, af þeirri þrætu sem þeir

liöfðu í staðit. En því at Árni biskup sá sik eigi mega pen-

íngum ná af Islandi, svá at eigi yrði hann ofseinn til þessa

fuudar, sótli hann á fund* Jóns erkibiskups at þessu ok at

mörgum uðrum sínum málum, þeim sem áðr eru sögð, ok

einkanliga um kirkna mál á íslandi, þótt hann heföi þat ritað

í móti þeim beiðslum þcssa Árna biskups, at hann skildi svá

fram fara sem hann hóf upp- ; ok þegar Jón erkibiskup vissi

hans girud, lét hann upp firir honum allan sinn vilja, svá ok,

at hann bannaði leikmönnum lög at segja um kristinn rétt;

gerðu þeir svá meðan þeir lirðu. Uerra Jón erkibiskup hug-

leiddi þá lengd feröarinnar ok fjölskyldi þá, er Árni biskup

varð firir fulla nauðsyn at bera í þeim málum, sem [upp vóru

hafin-'"á íslandi, en eigi tll enda færö
;

gaf hann honum leyfi

at fá menn firir sik til nefnds þíngs í Leonis. Tók þá

sira Sighvatr þctta starf á sik ok umboö með ráöi erkibiskups,

atsvara ok játa öUum þeim máium, sem Skálaholts biskupi heyröu

á þessu þíngi; leysti hann þat umboö velafhendi, [sem váttar

þat bréf meistara Nikulai af Tracia, er þá var kapalin Gregorii

páfa meðan þíngit slóð, ok páfinn hafði tii skipat at ransaka

umboðsmenn biskupanna, hversu þeirra bréf fóru af hendi-*.

Margir hlulir gerðust þar um Árna biskup í þessi ferð, er

mikillar frásagnar veri verðir, frá sæmd þeirri, erMagnús kon-

úngr veitti honum , ok hann reið þann velr [meö honum] um
miðföstuskeið or Björgvin .ok austr í Sarpsborg tii móts viö

Valdimar Svíakonúng ok braíör hans. Á þeim vetri gaf Magnús
i

1) hér byrjar si^ara skinnblaí)it> 220: (sótti hann) viribuligan herraJón

erkibiskup, o. s. frv,

2) Gjðrí)i herra Árni biskup þvi svá, at hann sá engan jafnUkligan til

at sigra meí) sér sina niótstíi^imienn , scm Jón erkibiskup. Árni biskup

vissi ok, at Jón erkibiskup ætlai)i nýjan kristinn rótt at skipa, sem hann ger^i,

ok hann haftíi bolit honum meh þessum hœtti fram at fara á Isiandi, sem

hann fór fram i Noregi ;
girntist hann ok af sjálfum erkibiskupi at heyra,

hvat (hann) vildi nýta láta or hinmn forna kristmnn rétti á íslandi, eíía hvat

hann vildi or láta, e^r eptir hverjum bókum þat skyldi samansetja, scm i

vart) at leggja, b. v. 220. s) [ 220 j
upphöflb, S.

4} [ b. V. 220 5 i hinum cr hlaupií) yfir frá af hendi til af hendú



692 BISKUPA SÖGUR. Arnn bisk. sngn.

konúngr Eireki syni sínum konúngsnafn í Bjurgvinj en Hákoni

liertoga[nafn'.

II. Nú af því al [herra] Árni biskup hefir kunnigt gert

herra Jóni erkibiskupi hvar komit var staðamálum á Islandi,

ok þá vóru til Noregs komnir formenn þeirra: okbeiddist hann

ráðs ok fulltíngs um þessi niál. Byrjaði erkibisknp ferð 'síua

um sumarit til Björgvinar, var þar firir Magnús konúngr ok Árni

biskup ok fjöldi annarra göfugra manna. Var þá settr stefnudagr

iij. kaL Juliij at Oddastaðar mál skildi ransakast ok dæmast af Jóni

erkibiskupi. Magnús lœnúngr var beðinn at sitja hjá dómi þeim,

en bann bauð at fá mann til páfa þann er vel kynni at ílytja þetta

mál firir honum, [en biskup héldi honum kost; hann neitaöi

því^. Konúngrinn fekk þá AuðunUj er hestakorn er kallaðr, hinn

vitrasta mann lil landslaga, ok annan herra I>óri, son Hákonar,

er var erkibiskup firir Jón erkibiskup, þann er vel kunni kirkj-

unnar lög, at heyra af sinni hendi, at Sighvatr veri eigi ofsóktr.

En sú var sök til þess, hví um Oddastaö var kært, at hann

var frægstr af stöðum, en niörg mál þóttu fullkomin hin minni,

þau er eina ieiö vissi við, ef or veri skorit um it meira.

Á tilsettum degi, þá er virðuligr herra Jón erkibiskup

hafði til sín kallat þá menn, sem honum líkaöi við þetta mál

at hafa, var fyrstr af þeim herra Árni biskup af Skálaholti, er

hann skipaöi at vera sóknarmann á Sighvat Uálfdanarson ok á

annan mann Einar Yatnsfirðíng. Sighvatr hélt Oddakirkju, ok

átti at svara firir bræðr si'na Lopt ok Sturlu. Einarr hélt Vatns-

fjarðarkirkju ok átti firir hanu svörum at halda. Árni biskup bar

fram sínar kærur meö þessum bætti: ^^Minn viröuligr berra

Jón erkibiskupl Ek Árni biskup kæri firir guði ok yðr upp á

Sighvat IJálfdanarson , ut hann heldr ok kallar sér kirkju hins

heiiaga Nicolai í Odda til forræðis ok allra aftekna, ok bræðr-

um sínum. Nú firir því, ai Siglivatr á hér svörum at halda

firir báða bræðr sína um þetta mál, þá beiðumst ek, at þér

dæmit heilagri kirkju öll þau réltindi, sem hon á at hafa, en

mér ok mínuni eptirkomöndum réttum alit vald ok forsjó kirkj-

unnar, slíkt sem Skálaholts biskupi heyrir eptir guös lögum."

— Sighvatr hafði þessi svör firir sér á móti: „Ek Sighvatr,"

segir hann, „ætli at þat skilorð mœtti slanda, sem Sæmundr

i)
[ 220; dóm, S 2) [ b. V. 220.
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Sigfússon gerði firir Oddastað, at haiin skildi sér forrœði

oli varðveizlu lians, ok sínum örfum æfinliga." En þá er

þella var fram borit, sór prestr Árna biskups firir hann upp á

sál hanSj at hiskup skal satt fram hera eptir sinni samvizku,

ok eigi leyna sannindum þeim sem hann er spurðr at [íj þessu

máh*. Slíkt hit sama sór Sighvatr upp á sáia sál. Ilerra Árni

hiskup kærði ok með þvíh'ku móti á Einar Vatnsíirðíng um
Yalnsfjarðarkirkju , ok [með] sama hætti sór hann, sem Sig-

hvatr hafði áðr svarit um Odda mál. Síðan vor Sighvalr spurðr,

hvárt Oddastaðr veri kirkju eign kallaðr. Ilann kvaðst ekki

mundu því á móli mæla, ok svá þó, at Oddaverjar skildi varð-

veita. Sighvatr segir firir erkihiskupi, at Steinvör, móðir hans,

keypti Oddastað at liirni Sæmundarsyni ok Sæmundi Haralds-

syni, ok síðan tóku þeir Sighvatr ok bræðr hans í erfð eptir

hana. Sighvatr játaði ok, at hann á hér svörum at iialda firir

bræðr sína, ok því hcfði þeir samþykt. Með sama hætti beidd-

ist Árni hiskup af Jóni erkihiskupij at hann dœmdi honum
slíkt vald, sem til Skálaholts biskups heyrði yfir kirkju í Vatns-

firÖi undan Einari J>orvaldssyni
'

, en Einarr scgir , at J>órðr

[föðurjföðurfaðir hans, lét gera kirkju í Yatnsfirði, ok lét

vígja með þeim máldaga, at hann ok hans rétlir erfíngjar,

hverr eptir annan, skikli eiga forræði firir ok varðveiilu. Árni

biskup svaraði svá^, at af því kallaöi hann á um þcssar kirkjur,

at honum sýnist, at þeir megi þær eigi halda né eiga með
réttindum, ok at erkihiskup hauö honum svá í skyldu ok hlýðni

við guð ok sik, at hann rétti slika liluli nieð valdi síns hisk-

upsUgs enihætlis, með öðrum þcim hlutum , cr umbóta þurfa

á íslandi í Skálaholts biskupsdæmi, ok hann segist ok svá liafa

skilit jwra, at þau segja biskup eiga vald yfir kirkjunum ok

öllum þeirra eignum, en leikmenn cðr ólæröir menn megu

þær meö engu móti at crfðum eignast, ok eigi megu þar skil-

dagar firir ganga; eigi megu ok kirkjurnar kaupast né seljast

utan mikils sáluháska, ok því fær engi sá rcltiliga haldit þær

nö haft, er svá kemst at. Jón erkibiskup tók þá til máls:

„Af slíkum skynsemdum at skilja, sem nú hefir Arni biskup

hér framilutt, beiðir hanu oss, at vér dæmim af Sighvati ok

i) er sór kaUat)Í kirkjiuia til forræ^a ok aftckju, b. v. 220.

a) af babum J?eim Sighvati ok Einari, b. v. 220.
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bræðrum hans, svá ok af Einari þorvaldssyni , forræði ok [alla

aflekju' allra eigna þeirra kirkna, seni fyrr vóru nefndar, at

()nýl[t)uin þeim vörnuni, svá at aidri'síðan eigi þeir ok þeirra

erfíngjar nokkort tilkall kirknanna. Nú af því at heilagrar

kirkju lög vátla, at Ijótligr kaupmáli, eðr af réltindum'^ ómátuligr,

má ekki band fullkomna með réttu, [ok þat sem í fyrstu er

eingis vert, þá má þat eigi síðan firir nokkot standa, þó at

stundir líði, ok forra'ði þessa staða mátti engi biskup undan

sínum eptirkomöndum-* [gefa'J; ok af því at þetta mál er til

várs dóms komit: þá gerum vér þenna orskurð í nafni föður

ok sonar ok heilags anda, at vald ok skipan, forræði ok varð-

veizla Oddastaðar ok Olafskirkju í Vatnsfirði, með öllu því sem

þar liggr til, hvárt sem þat er tekit eðr ótekit, neytt eðr óneytt,

nema þat eitt, sem til kirkju þarfinda hefir haft verit, dæmum-*

vér undir Árna biskup í Skálaholti ok hans lögliga eptirkomendr,

honum ok þeim eilífliga firir at ráða, ok firirbjóöum Slghvati

ok bræðruni hans, ok svá þeirra örfum, Einari ok hans örfum,

nokkot ákall um þetta. Yar þetta gert í Hjörgvin, þá er hðit

var frá burð drottins várs Mcclxxiij ár, á Jakobs vöku aptan^.

Síðan er virðuligr herra Jón erkibiskup hafði lokit á

dómsorði um vald ok varðveizlu Oddastaðar
, þá bar Sig-

hvatr þegar fram þessa kærslu firir erkibiskupi, ok sagði [at]

Sæmundr Jónsson hefði fengit Ix"^ vöru ráli biskupi þá er hanu

fór til vígslu, með þeim hætti, at Sæmundr skildi taka biskups-

tíundir af svá mörgum bæjum ákveönum í nánd Oddastað á

hverjum xij mánuöum ; skildi þetla vera ieigur af þessi vöru,

sem herra biskup haföi viö tekit, þar til er Ix^ veri greidd í

öðru lagi af Skálaholtsstað Sæmundi eðr hans örfum; kallar

Sighvatr þat til marks, at Sæmundr ok hans ari'ar liöfðu æ
tekit á hverju ári svá miklar biskupstíundir af sömum bæjum

sem fyrr var sagt, þar til er Árni biskup tók þær af Odda-

verjum. Árni biskup svarar, at hann kunni eigi í móti at

mæla, at þetta hafði svá farit, sem Sighvatr ílutti, en sagðist

eigi viia, hvárt ættmenn Sæmundar höfðu firir þessa, eðr aðra

grein einhverja, haft ok sér kallat biskupslíundir þessar. I>or-

varðr pórarinsson ieitaði þá at sanna sögu þessa með Sig-

i) [ 220; aUra aftekja, 5. 2) 220; afrcttindis, 5, 204.

3) [ b. V. 220, sein endar hör. 4) sóru, S.

ö) Jjessi dómr íínst og í transscripío Ugniundar biskups, ár 1518.
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hvati mági sínum. Ilerra crkibiskup spurði þá Sighvat, hversu

mörg ár Sæmundr ok lians arfar liöföu lekit biskupstíundir

þessar; en þótt Sighvalr vissi þat eigi, fanst skjótt, at síðan

Páll biskup fór til vígslu vóru Uðnir nær lxx[xj velra. Nú með
því, at hvárirtveggju huföu flutt shkt sem vildu, ok Sighvatr

beiðir dóms af berra Jóni erkibiskupi um þetta mái, þá sagði

levkijbiskup þal vera sim\ dóni, ai með þ\í Sæmmidr ok hans

arfar böföu tekit vj luindruð vöru á bverju ári af biskupstíundum,

þá höfðu þeir skuld sína á x árum, en þat er þeír höfðu meira

tekit þar af, þat eigu þeir allt aptr at gjalda stólnum í Skála-

holti, en þat veröa vel ccc hundraða vöru. Nú al svá luktu máli

þessu ok teknu ráði af herra Jóni erkibiskupi
, þá segir svá

Arni biskup, at bann gaf alla þessa skuld , firir sína bönd ok

staöarins í Skálabolti , öUum þeim mönnum , sem þessu niáli

áttu at svara, nema nokkorir af þeim gerðist óverðugir þessarar

uppgjafar í niótgangi eör óblýðni við sinn biskup ok beilaga

kirkju. EpUr þenna atburð lögðu aUir niótstöðumenn kirkj-

unnar niðr þat sem þeir þóttust eiga á at halda, ok letu af

sér, at kalla, kirkjur, hvárt seni þeir höföu áðr þær með verði

keypt eör í erfö tekit. I>essir menn önduöust íslenzkir þenna

vetr: J>orsteinn IlaUdórsson , lirandr Andresson , KeUII Lopts-

son; en á Islandi: Vilhjálmr prestr Sæmundarson ok KetUI

prestr þorláksson. — þetta sumar íór Árni biskup Ul íslands

með mikilli blíðu við konúng ok crkibiskup, ok þetta sumar

kómu Ul íslands þeir Rafn Oddsson [ok] þorvarðr l>órarinsson,

ok með flutníngi biskups ok þeirra i'yrrnefndra valdsmanna

var þetta haust játað norrænuni erfðabálki. At Marteinsmessu

kom biskup beim til stóls síns, varð fólkit bonum stórhga

fegit; tók bann þá eun á nýja leik at styrkja guðs kristni í

mörgum beilsusamligum kenníngum.

12. LiUu eptir messudaginn bóf biskup beimanför sína

Ul Borgarfjarðar ok tók veizlu í Ileykjabolti
,

þar bjó þá EgiU

Sölmundarson; bann bafði firir búi shiu I^órunni, dóttur Garða-

Einars, ok fengit UI eiginkonu at frænda ráði; en því at EgiU

var subdjákn at vígslu, ok hann hafði þessa konu fengit í ólofl

Sigvai-ðar biskups, mislíkaði Arna biskupi þeirra saniband, ok

taldi mjök á þau bæöi, ok neyddi drjúgum til skilnaðar með

hótun stórmæla ok banns. Nú þvíat sakir forns landssiðar,

ætternis ok áslar, ok þess er þau vóru börnum bundiu, at þau
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áltu sonu, Snorra og Jón, er kallaör var eplir Jóni murla Snorra-

syni, ok dælr þrjár, íngibjörg ok Ilallbera, er Kolbeinn jarl

átli, ok Guðný, er gipt var Finnbirni, syni Sigurðar í Hvammi

í Vatnsdal: gekk Egill tregt at borði um þetta mál , en því at

Árni biskup þröngði fast, bæði með valdi ok skynsemdum, tók

Egill þann kost, at sverja eptir boöi Árna biskups þessa J>ór-

unni sér af hendi með þeim eiðstaf, sem í kirkjulöguni er

skipaðr; var |)órnnn gipt öðrum manni, er Sigmundr hét,

ok var son Ögmundar, son[ar] Digr-Helga, er bjó í Kirkjubæ.

Tók þábiskup í sætt þau bæði, ok skriptaði eptir því sem hon-

um líkaði. Átt liaföi Égill fyrri við þeirri konu er Guðný hét,

er stjarna var köllul, Valgerði, Steinunni, ok J>órarinn prest, er

kallaðr var kaggi. Nokkoru síðarr fylgdi Egill l>órunni Valgarðs- -

dóttur, ok vóru þeirra börn: |íórðr lögmaðr, Andrés, llelgi,

Gyða ok Álfheiðr.

13. Eptir lyktaö mál þeirra biskups ok Egils, sneri hann

ferð sinni ofan til Bæjar ok reið með lionum mart fólk. Á
þeim degi varð sá atburör, at sá maör er Marteinn hét, ok var

Másson, ok ráðamaðr var lengi at Ilelgafelli með herra Olaíi

ábóta Iljörleifssyni, reið á aðra hönd Árna biskupi ok stórliga

nær honum. En er þeir vóru komnir fram um bæinn í Kálfa-

nesi, hjó váveifliga með mikiUi öxi til þessa Marleins sá maðr

er Guðlaugr hét, ok var Tannason; kom höggit á handlegginn

nær öxlinni, ok varð mikill áverkinn , svá at blóð þat, sem af

undinni sprændi
,

hljóp stórliga mjök á kbæði biskups. En sú

var sök milli Guðlaugs ok Marteins, at hann hafði í vápna-

skipti vegit í Dölum Tanna, fööur Guðlaugs, en í hefnd hans

var þegar veginn Páll , bróðir Marteins, eigi firir aðra sök, en

hann skaut undir bróður sinn skjótara hesti en þeini sem áðr

reið hann, ok kom honum svá undan bana, en flýði eigi sjálfr,

sem hann œtti ekki um at vera. Málin vóru í dóm lagin, ok

féllust vígin í faðma; en þvíat þessi Guðlaugr var þá barn at

aldri ok ekki at sættum spurðr, þótlist hann missa föðurbóla

viö Martein. Biskup varð af tveimr sökum slórliga reiör þess-

um Guðlaugi: var sú hin fyrri, at hann þóllist at fjölhöggi

hafðr náliga, ok mikil ván á, at á hann nuuidi komil hafa höggit,

ef af Marteini hefði stokkit, þar sem drjúgum lágu saman axlir

þeirra, en sú önnur, at honum þótti firir sína návist hala tekit

verit frekt til óhappsins, þvíat Marteinn hafði eigi varazt um-

\
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sátr. Hann kallaði ok Martein sýknan, þar sem áðr var dæmt
málit ok veittar trygðir. En Guðlaugr mat lílils þykkjii bisk-

nps iim þelta, þvíat liann liaföi á sér stórar skriptir uni stund

ok stórmæli Árna biskups
,
þar til er bann gekk lil sættar viö

hann, bæði firir þann ósóma, er biskupi þótti til sín gerr, ok

þann ávcrka, er Mavtcinn fckk af honum. Yóru mál þeirra

dœmd á alþíngi, en þó stóð Guðlaugr undir skriptum hörðum

um slundarsakir ; haí'öi liann ok tveim sinnum öðrum leitað

mein at gera Marteini , en um síðir líknaði biskup Guðlaugi

firir bæn herra þórðar á Möðruvölhim , ok tók af honum sína

óblíðu. Marteini varð langt meiu at sárinu ok varð þó alheill

nm síðir. Biskup fór þaðan út í Meiasveit, ok skipaði þeim

hlutum, sem honum þótti nauðsynjar til standa; eptir þat sneri

hann til Ps'esjanna, ok svá hcim á leið '. ínxðan snerí Árni biskup

suðr um heiöi ok var heima í Skálaholti þann vetr, ok var sá

hinn fimti hans biskupsdóms.

ÍA. Um várit reið Árni biskup austr um ár, ok setti þann

prest í Odda, cr Grímr höt, ok var son Hólmsteins bróður|>or-

geirs í llolti, ok Jóns, er átli Herdísi, dóttur Jóns Örnólfssonar.

Móðir Gríms var Guðrún, dóttir Orms breiðbæh'ngs Jónssonar;

Jiafði þann stað áðr haldit Sighvatr Hálfdunarson raeð bræðr-

um smum , sem fyrr var getið. En þótt hann veri í fyrstu

hinn gildasti af mótstöðumönnum biskups, tókst brátt með þeim

hinn mesti blíðskapr sá er lengi hélzl. rórlSighvatr nú bún-

aði sínum^ í Skipaholt, þar sem Árni Jónsson bjó, mágr hans,

ok á þessum velri setti biskup^* fallkomliga kristin[s]dómsbálk

saman með ráöiJóns crkibiskups, er hann lét síöan fram halda

eptir því sem sagt mun verða; má sá hverr, er forvitnar, lesa

svá sem í honum stendr orð eptir orð.

Um várit eptir þenna vetr fór af Noregi ad cnriam virðu-

ligr herra Jón erkibiskup ok Askatín Björgvinar biskup, Andrés

biskup af Oslo, ok sóttu þat (jenerale concilnmi^ sem um várit

var haldit í JiConc iij. kal, Maji mánaðar, ok kómu aptr á sama

ári með þeim boðskap páfans Gregori ok skipan þessa þíngs,
•

at ahir klerkar skildi um vj næstu ár h^ggja tíundir af öHum

rentum sínum; en þat sama siatutum kom híngat um sumarit

i) ]þetta haitst siglir Jönmdr biskup, b. v. S, 204, og mun vera skotib

inn. i)
I

U; hann þá, 5. a) hann, S.
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eptir meö hríifum Jóns erkibiskups, sem váltaði með hverjum

hætti várir biskupar skildu þessu efni fram halda á váru landi

við klerka ok almúgann , ok Jörundr hiskup fór með sem enu

mun sagt verða.

Á þessu sama ári urðu þau tíöindi á fyrrgreindu þíngi in

Leonti: Grœci hvörfu aptr til ahnenneHgrar kristni af þeirri

þrætu sem þeir höfðu haldit um slundar sakir, með ráðum ok

röksemdum Gregori páfa. J>á sendi ok PhiHppus Frakkakon-

úngr Magnúsi konúngi part af krónu várs herra Jesu Christi.

J>á var ok Eðvarör Englakonúngr krossaðr til Jórsalaferðar ok

margir aðrir dýrðligir höfðíngjar. í>á andaðist Jakob erkibiskup

í Danmörk. Magnús konúngr lét efna tii kirkjugerðar í gras-

garði sínum í Björgvin. Valdimarr Svíakonúngr flýði í Noreg

íirir bræðrum sínum
,

hertoga Magnúsi ok júnkherra Eireki;

ok þá er hann kom aptr í Svíaríki varð hann fanginn ok gaf

upp krúnuna, ok komst eptir þat á nótta á KonúngaheHu. |>á

varð í l>rándheimi svá stórt hagl, at hinir stærstu haglsteinar

stóöu XV aura. þá brann bær í Túnsborgi. — Jietta sumar

reið virðuiigr herra Árni biskup til alþíngis, ok með hans fuii-

tíngi var lögtekinn hinn nýi kristinsdómsbálkr, utan fá cajyitulaj

þa[u] sem menu vildu eigi samþykkja, fyrrum eD* herraMagn-

ús konúngr ok Jón erkibiskup gerði þat statt, hversu þau

skildi standa, svá sem þeir vóru beðnir af almúganum.

15. A þessu sumri kom út Jörundr llólabiskup ok svá

slaluttwi conciíii generalis^ þat sem fyrr var af sagt; en þegar

Árni biskup sá bref páfans ok Jóns erkibiskups, fór hann um
aHt landit ok þíngaði til þessa máls, ok prédikaði firir fólki, ok

eggjaði menn at láta krossast tii Jórsalaferðar , birtandi firir

mönnum þær aflausnir, sem herra páfinn hafði gefit þeim,

sem með sínum líkama ok af sínum kosti færi til Jórsala, ok

herðist, ef þarfir geröist, til frelsis því helga landi, sem sjálfr

guös son tignaði með sínuni dreyra, at þeir skildi fá fullkomna

aflausn ok h'kn aHra þeirra syndu, sem þeir heföi játað meö
viðkomníng hjarlans, með ankníng veröieiks ok ávexti eHífs

verkaups í himinríki, svá ok at páfinn tók alla krossaða menn
undir sitt vald, ok vernd Pétrs postula ok sjálfs síns, ok öU

i) her byrjar fyrsta skinnblaí)ií) 122 b., og er þvi fylgt.
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þeirra skuldahjón ok allar* þeirra eignir, skipandi biskupana

um alla kristnl verndarmenn^ þessum mönnum lil allra réttra

mála, þeirra sem þeir ælti við aðra menn at skipta, hvern í

sínum biskupsdómi, ok þat með, at krossaðir menn skildu

eignast öli þau einkamál ok allar þær réttarbœtr, sem standa

íalmenniligu afgiptarbréfl þeirra manna, sem krossins lieit fylla.

Skipuðust ok margir nienn vel við hans kenníng, ok tóku ný-

nefndan kross á sín klæði; sumir lögðu penga fram
;

gaf ok

herra Árni blskup siU bréf með innsigii lil sanns vitnisburðar

öllum þeim, sem [hann] lagði krossinn á, eptir tilsklpan herra

páfans. En um tíundargerð afkirkuafjám skipaði hann svá til,

at þar sem menn tæki einnar persónu verð á tólf mánuðum
betr en til vj marka brendra, skildi greiðast af hinn tíundi hlutr

til frelsis helgu Jórsalalandi um vj ár, at engum kostnaði af-

töldum. Uann skipaöi ok, at hverr prestr, sá sem messusöng

hefði, skildi lii þessarrar ferðar leggja eyri vaömáls á hverjum

þessarra vj ára, er tíundin stóð yfir. Hann þá ok þat af bónd-

um, at hverr sá sem þíngfararkaupi gegndi gæfi hinum helga

krossi alin vaömáls á hverjum vetri af þessum vj ; skildi saman

teljast vj bændr í hverjum stað, svá afc fyrsta ár lyki einn af

þeim íirir alla þá, en annarr annat ár, hinn þriði hit þriðja,

til þess er liðin veri vj ár. llann lét ok presta sýngja dag í

viku, með lilskipuðu officio af páfanum, messu firir þessum ófriði,

ok bað kalla þar fólk til álögulaust, at oifra, hverjum eptir

því sem guð kendi honum; varð þetta oifr allt saman stórliga

mikit. llann skipaöi ok hina skilríkustu menn hvcrvetna, at

taka þetta fé saman, svá at þat kom allt vel til skila eplir hans

skipan. Hann valdi ok hinar vísustu persónur afprestum sín-

um, at predika kross, með sínu bréfi, ok at eggja fólk á ný-

greindar miskunnargjafir almáttigs guðs drottins várs.

16. Á þessu sama ári gipti herra Árni biskup Guðnýju,

dóttur Helga Loptssonar okÁsbjargar systur sinnar, þórði Halls-

syni af Möðruvöllum í Kyjafirði, ok var veizlan heima í Skála-

holti at áliðnu sumri; er þar af sannast at segja, at hverjum

sínkum manni mundi þat vera mjök minniligt torræki, ef hann

lét svá sína penga tærða, sem þar lærðu þessir frjálsir menn

sinn kost, er efnit fengu til þessarrar samdrykkju, þvíat allt

i) leií)r. ; aUra, 122. i) verudarinanii, 122.

I, B. 46

I
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fór saman, at boðsmenn vórn margir ok mikillar frægðar, mikil

húsakynni ok mikiimannliga innan búin , ok innleiðslan stór-

mannlig, vistaföngin valin, drykkrinn dýrr, ntleiðslan ágæt af

beggja hendi.

þenna vetr var herra Árni biskup heima í SkálahoUi; en

þvíat sjúlfr guð sýnir þá einkanliga sína elsku við sína sonu,

er hann leggr á þá sprota sinnar ráðníngar: lagðist Árni biskupj

at vilja þess, er sína menn vill hirta með margföldum mótfeli-

um, í sjúknað á jólaföstu, ok sú sótt þreyngði hoiium svá mjök,

at hann lá í rekkju mikinn hhit föstunnar, ok um síðir þótti

vinum hans ok sjálfum honum þat ráð, at hann stefndi til sín

þeim frendum sínum, sem ná mætti, ok þeim öðrum mönnum,

sem hann vildi til ráðagerðar þangat kalla; ok er þeir kómu

þar, gerði hann svá sem sannr vinr laganna lögligt testamentum^

þat sem enn ervarðveitt heima þar á staðnum, ok annan aptan,

þá er menn kómu þar fákátir at rekkju hans, mœiti hann við

prest sinn, þann er Hallr hét, ok var ritari hans : ^Jiversu þikkir

yðr sen) skipist sóttarfar mitt"? Hann svaraði svá sem einn

íirir alia: ^JJerra", segir hann
,

,^nú sýnist oss sól vár at setri

komin". Herra biskup hugleiddi orð hans, ok skildi til hvers

hann mælti, ok tii hvers koma mundi, ok sá alla hryggja þá

sem hjá vóru. |>á mœlti biskup svá: ,,nú it fyrsta sinn sc

ek, at þér elskit mik'\ I>ar næst lét hann olia sik til lykta,

ok beið öröggr guðligrar tilskipanar. En þvíat faðir allrar

réttrar miskunnsemdar sá þenna mann nauðsynligan sínu fólki,

at bera starf ok mæðu, firir þat tók hann af honum þúnga

þessarrar sóttar, ok veitti at móti fagnað langrar heilsu, at fagn-

aðar dcgi hins signaða burðar síns sœta sonar, ok urðu þú

biskups ástvinir stórliga fegnir ok margir aðrir.

At liðnum þessum jólum var herra Árni biskup al stóli sínum

til várs. I>ann [vetr] urðu þau tíðindi, at Gregorius páfi andaðist

iiij. idus Januarii^ ok kallar alþýða hann helgan. J>á var kosinn

Innocentius quintus^ in festo sancíœ Jgnetis^ ok litlu síðarr vígðr.

Hann var fyrslr páfi af prédikarahúsi, ok lifði eigi allt tii Jóns-

vöku. I>á var tekinn til páfa Octinbonus cardinalis^ rómverskr

ok ágælr ok kallaðr Adrianus quaríus. Hann söng enga messu,

þvíat hann varð eigi vígðr til prests , en hann andaðist firir

vígsludaga milli Maríumessna. |>á var tekinn til páfa meistari

Petrus Ilispanus cardinalis á drottinsdag firir krossmessu, ok
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kallaðr Johannes xxj'/' — fenna vetr var ófriðr milli Dana

konúngs ok Svía. Valdamarr Birgisson Svíakonnngr kom til

Björgvinar ú fund Magnúss konúngs. Um suraarit cptir var fundr

þeirra Magnúss Noregskonúngs ok Magnúss Dirgissonar , er

Svíar höföu þá til konúngs tokil; sá fundr var í Gautelfi við

Hörsaberg, ok leitnð um síottir milli þeirra bræðra Valdimars

ok Magnúss, ok vanst ekki at í því sinni. Magnús konúngr

gaf í Túnsbergi jarls nafn Magnúsi jarlssyni, [syni Magnúss

jarls* af Orkneyjum. þá andaðist l*orgils Stafangrsbiskup.

17. Á þessu hausti, er umliðit var, kom til Magnúss kon-

úngs bréf biskupanna ok sýslumanna ok handgenginna manna

á ísiandi, ok þar með almúgsins, al menn liöfðu iögleiddan,

eptir boði biskupanna ok tilskipan herra Jóns erkibiskups, nýjan

kristinsdómsbálk, ok var þetta bréf með allra þeirra innsiglum,

ok þó með þeirri grein, at þeir vildi honum eigi meirr fram-

halda, en hann stœði lil þess er konúngr ok erkibiskup vildi

annan skipa eðr þessum breyta þar sem þeim líkaði; ok jafn-

fram þessi frélt kom firir konúnginn sú sögn, at biskupar

hannaði heimamönnum sínum at greiða skatta eðr þíngfarar-

kaup, svá ok at biskupar legði á menn nýja tolla eðr pynd-

íngar, svá sem um matgjafir þeirra vatnföstu nátta, er menu

föstuðu á sumar al boði Árna biskups, en fyrrum á vetr; var

þá eigi framarr gefit en firir þau fuillíða hjón, sem bóndi fœddi

tvau missari. Vóru ok þcir illgjarnir menn, sem biskupum

ámaeltu, firir þat er þeir lögðu fé á menu firir þat at gefa til

frelsis Jórsalalandi, tíund af kirkna eignum, eðr báðu almenn-

íng leggja þar lil sínar ölmosur, slíkar sem guð skyti hverjum

í hug. En þótt þessum misþyktar hárum væri kastað í augu

skynsams höfðíngja, gerði hann sik ekki bráðan firir þessar

flutníngar, heldr skrifaði hann at móti þessum flutníngi með

sira Aðaibrandí, syni Helga Lambkárssonar, ok bað alþýðu firir

sjá, við hvat mcnn mæAti búa, fyrr en samþykkja nokkorum

öðrum lögum, hvárt sem þat veri um kristinn rétt eðr önnur

lög, en þeim, er hann skipaði, þar til er hann semdi viö erki-

biskup ok aðra lœrða menn, hvat standamætti; sagði hann ok

þá litla vinátlu mundu móti taka, er öðruvís gerði; lézl hyggja

þetta vera sitt starf ok erkibiskups, en eigi annarra nianna, at

i) fiá [ b. V, eptir ísl. Ann. og Laurentuis sögu.

40"
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skipa kristinn rétt í landi lians eðr önnur lög. þat lét hann

ok fylgja, at hann hugði at þeim mundi gott hafa til gengit, seni

gert höfðu. En at móti flutníngi þeirra, sem íirirhonum sönn-

uðu, atbiskupar pyndi um rétt fram ok móti fornum vanda, ritaði

hann svá, at hann firirbauð ncinum leikmönnum at ganga undir

neina pyndíng, ok eigi til einnar vaðmáls álnar, utan svá sem

at fornu heföi verit, ok bauö þeim til sín at halda fyrr en játa.

En um viljanligar ölmosur til Jórsalaferöar , ok hvervetna hvar

sem prédikat verðr eptir páfans boði : kvaðst liann því síðr

banna vilja, at hann sagði þann hvern sér betra þikkja, er

kross læki, ok legði svá sína muni til Jórsalaferðar, þótt menn

gerði þat eigi firir skyldu sakir eðr álaga. Svá grcindi hann

um aðrar ölmosur, at honum líkaði vel, at hverr gerði sjálf-

krafi slíkt firir sálu sinni, sem guðlig mildi kendi honum

;

hann kallaði ok ráð, at nýta þann púnkt, sem þá stóð yfir, ok

ganga undir þá eina nýjúng sem hann gerði ráð firir. Vóru

þessar konúngsins tillögur annathvárt firir þat, at hann vildi,

meðan Jórsalatíund stæði yfir, enga hluti óviijanliga inn láta

leiða, svá at þaðan af mætti þat skyldu kalia at ganga fyrrum

undir, en þeir sættist firir hönd lœrdómsins ok alis ríkisins.

18. þessi misseri sat Árni biskup um kyrt fram um þíng;

síðan fór bann í sýslu sína lil Austljarða. Á þessu sumri fékk

Sigurðr [á] Selljörn, Sighvats son [hins] auðga ok Vilborgar dóttur

þorgeirs í Holti undir Eyjafjullum, Valgerðar, systur I>órðar

bónda Ualissonar, ok var boðit á MöðruvöHum ; kom þar til mart

stórmenni: herra Jörundr biskup, llafn Oddsson ok Jón lög-

maðr. f>angat fór ok herra Árni biskup austan or Fjörðum; þar var

ok Runólfr ábóti af Viðey, Eyjólfr ábóli frá ]>verá, ok fjöldi

annarra manna; var veizlan nær viku eptir IJartholomeusmessu,

ok veitt með binu mesta kappi. Til þessarrar veizlu kom þá

sunnan af Eyrum sira Aðalbrandr prestr með boðskap herra

Magnúss könúngs, þann sem fyrr var af sagt, ok litu þeir for-

mennirnir á hann allir samt. Var þat þá talat í glenzi, at

I>angbrandr veri kominn annat sinn at kristna ísland. t>ar kom
ok boðskapr herra Jóns erkibiskups, í hverjum orðum er hann

eggjaði biskupana at halda fram rétti kirkjunnar, sem framast

veri föng á. Fleiri hluti hafði Magnús konúngr skipat um
stjórn ríkisins á íslandi, ok fylgði því bréfi bin meslu sæmdarmál
til hans, nú sem fyrrum. Herra Árni biskup ritaði þegar at móti
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öllum þesstim konúngs bréfiim með líkum efnum ok í almenn-

íngs bréíi stóðu hit fyrra sumarj ok þat mcð, at hann heföi

logleiddan kristinsdómsbálk
,

þann sem haiin let fram bera

[okj sendi lii Noregs undir skoðan konúngs ok erkibiskups tiP

umbótar. Fóru þessi bréf þegar firir norðan land í skip , ok

svá þau, er andsvöruðu erkibiskups boöskap. Sneri- Árni

biskup síðan í sýslu sína til Austfjarða ok heim um haustiö

;

var sira Aöalbrandr með honum vel melinn þann vetr.

þessa vetr, síöan er Arni biskup kom út, hafði þorvarðr

þórarinsson sýslu firir sunnan heiðar, ok sat hinn fyrsta vetr í

Odda. þaöan fór hann tii Keldna, ok var þar til þess er hann

ætlaði at sigla í Yestmannaeyjum. Knörr s^ hinn mikli, er

þeir vóru á, varð aptrreka; varð nokkot fjárljón, en allir menn
héldust. þat sumar andaðist sá maör af skipinu, er Eyjólfr

hét, sonr |>órðar í Langaholti; hann hafði verit í mötuneyti

með þeim mönnum, er annarr hét Ólafr, sonr Halldórs langs,

er þá bjó í IJúsagarði, en annarr hét þórðr, ok var kallaðr

kuggr, sonr Ásmundar, er búit hafði á þeim bæ í Vestmanna-

eyjum, sem nú er kendr við konu hans Vilborgu, móður þórðar,

því at hon Jifðí honum lengr. J>órðr í Langaholti þóttist missa

penínga þeirra, sem [Eyjólfr átti** ; hann hugsaði á hendr mötu-

nautum souar síns til eptirleitanar. þetta mál fékk hann i

henor þorvaröi bónda til sóknar; hann bar þal á Ólaf, en Ólafr

synjaði alls, nema matskála nokkorra, þeirra sem þeir heföi

hait á boröi
,
þat eitt kvaöst hann eigi til skiptis borit hafa.

þorvarör ætiaöi honum eigi annat, en heimta meö freku*^ frá-

sögn þeirra hluta. Ólafr sótti Árna biskup at málinu, en því

al hann haföi hók spámannsins, þess er svá mælir: ,,leiti þér

lagadóms, hjálpit þeim sem þreyngdr er"
,
hugleiddi hann , at

þessi maör mundi ofsóktr veröa, ef eigi hylpi hann honum;

af því álti hann nokkorar stefnur við þorvarð um þetta mál.

Monum eirði illa, þar sem hann hafði miklar hugarhræríngar,

þat er biskup ógnaöi honum sverði heilagrar kirkju, ef hann

léti Ólaf eigi ná meö ciöum at synja þess, sem á hann er borit,

þvíat þorvarör kallar óskylt at eiöar komi firir sumt, en sumt

veri viögengit. Diskup svarar á móti af heilögum Ðecretalibus^

at eigi átti firir viðgöngu lílils hlutar [vitnalaust at firir-

i) ok, 122. 2) liér V. 2 hiol i 122 h, 3) [ l). v. eptir gctg:. 4) frekri, 5.
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dæma* um allt þat, sem menn vildi á hann bera, svá at eigi

næði bann undanfærslum. Um síðir varð þat, með biskups

trausli , at Ólafr skildi eiö vinna eplir landslögum firir málit;

ok eptir lögliga biðstund gekk Ólafr til eiðs ok sór. En þá

er váttar hans skildi sanna eið bans, eptir því sem þeir höfðu

beitið honum, ok biluðu þeir allir, sigraðir með fortölum eðr

ógnarmálum þorvarðs , ok kallaöi hann Olaf fallinn at máii.

Biskup segir, at [hann] veri unninn með ógnarmálum ok óeinörð

þeirra, sem áðr höfðu nýjálað eiðnum. Um síðir, meö góðra

manna tillögu , var máht í dóm lagit ok dæmt. En á þessi

stundu töldu hvárigra vinir firir forvaröi, at eigi þyrfti hér

dóm á at bafa, annan en Ólafr veri sannr at sök ok viðgengit

við málinu. þorvarðr gekk þá til dómsmanna ok segir: ^.segit

upp dóminn , en banu mun ek at engu hafa nema mér gelist

vel at honum." Biskup var nær ok mælli: ,,ck firirbýö yðr

at segja upp þenna dóm, nema I>orvarðr jáli at halda hann í

alla staði." Dómsmenn þóllust vant við komnir, ok vildu

bvárigum í móti gera, ef þeir sæi, al svá [mætti] meö réttu

vera. Nú þvíat þeir trúðu biskupi framarr til réttsýni, sögðu

þeir^ upp dóminn. þorvarði eirði þat illa, ok lét Ólafi eigi

óhælt skildu vera, ef hann legöi eigi þetta mál á hans vald.

Biskup firirbauð Olafi þat, ok kvað forvarð eigi numdu gera

honum nokkot mein, þótt hann léli grimmliga, þar sem mál

vóru handsölut ok dæmd at lögum. Skildu þeir biskup ok

J>orvarör nieð fullkominni óþykt ok missælti.

19. Sá hlutr bar enn til missættis biskups ok J>orvarðar,

at einn lítiU bóndi ok miöiúngi orðsæll, sá er Sturla hét, vildi

eigí selja í>orvaröi geldinga sina svá ódýrt sem hann vildi.

Litiu síöarr bar svá tii, at á einum litlum bæ var soöit um
dag. Menn kómu firir J^orvarð ok sögðu, at þessi maðr Slurla

heföi blauplt inn í húsin váveiHiga, ok gripit höfut af sauö or

katlinum ok hiaupit i burt með, ok runnit þeim skjótt hvarf.

þorvarðr bar málit á Sturlu, ok hét bonum fjötri, þvíat hann

þrœtti þessa áburðar. Ilann sólli biskup at þessu máli, ok

sagði sik ósannau at sök. Biskup spurði hvat manna [á] hann

bar sökina. IJann segir honum. Biskup mælti: ,,viltu eiðum

[ getg. ; vijtalaust (vitalaust, 20i) at firir konia, 5, 204.

a) eigi, b. V. S, 204, U.
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firir slanda, ef þér er þess unt." Hann kveðst þat gjarna vilja.

Bisluip inælli: ^^ek mun rila til iians fyrst, ok vita hvat at ger-

ist." Síðan fél\li bisknp mann til at bera bréfit til Keldna.

þorvarðr laulí upp bréfit ok las yfir. far stóð svá, eptir kveðju-

sendíng: (iSvá er mér flutt, at þú heitir þeim manni, er Sturla

beiUr, fjötri eðr féláti firirþau kensl, er engi vitni bera honum,

nema vandanienn þeir, er ei^ki eigu um þetta mál vitni at

bera; h'zt mér þetta ekki þín gerð, þar sem þú átt með þess-

um manni ekki' at gera, utan þiggja af honum einseiði, ef

þér hkar þat at hafa, þvíat málit er ekki svá mikit, at fleiri

þurfi at synja. Gerir þú eigl svá, þá firirbýð ek þér at mis-

þyrnia honum né hans eign, undir slíkri pínu, sem ek á á þik

at leggja." Ok er J>orvarðr hafði lesit þessi orð, varð hann

reiðr, ok kvaðst eigi lögum fram koma firir kappi biskups,

en þó sýndist iionum eigi at hælta á hversu biskup hefði

í böndum. Sá bhitr dró ok mjök til sundrþykkis með þeim,

at biskup tók þann mann til sín er Ketill hét, ok var sonr

Ketils prests I»orlákssonar , ok lét skipla peníngum bans með
skuldunautum. J>essi maðr hafði verit ágangsmaðr viö bændr,

ok vóru víðast sakir til fundnar, svá nokkoru lögligar sem

verða mátti, Hiskup setti bann niðr á kirkjueign í Efstadal,

ok lét hann þar flytjast með byski sitt. En^ þeir, er síns

mistu við Ketii , tóku þá at beimta á hann skuldir, ok með

þeim þorvarðr hóndi. Biskup tók því máli firir Ketii, ok kvað

hann engar skuldir lúka skildi af heilagra manna fé. þorvarði

likaði þetta stórilla, ok lét þó firirfarast at leggja hendr á

Kelil, né á fé þat sem bann fór með, ok kallaðist þó lögum

ræntr af þeim biskupi ok Katli. Margir bændr lögðu ok mál

sín undir biskup; líkaði þat forvarði þúngt. En þvíat biskup

hafði lögunum jafnan at fylgja, urðu fleiri fylgendr þess er

hann lók upp, ok varð þúngt við hann at skipta, bæði sakir

vizku, valds ok vinsælda.

Á þessu sama sumri, er .sira Aðalbrandr kom út með kon-

úngsboðskap, kómu firirMagnús komhig bréf í>orvarðar I>órar-

inssonar; var í þeim borit vitni, at Suunlendíngar léti sér

bezt fara til bans, ok** þó framast Sighvatr llálfdanarson ; svá

i) h. V. 201. a) jiegar, h, v. 5.

j) þat fór, h. V. 5, 204, 0.
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ok [var] Árna biskupi borit fagrt vitni, hversu honum fór í

öilum máhim þeim er Mngnúsi konúngi vörðuðu , utan um
efni sjálfs þorvarðar, olt honum ])ótti sér hann þúngr. Ok í

því brcG stóð sú klausa: ((llerra, í orlofi at tala, get ek flest-

um verða eigi allhægt at stjórna ríkinu, nema þeim sem hann

leggr henclr [í hOfuð^ á sem haun vill; er ok svá mikit ríki

hans á landinu, at yðrir menu skuíu varla svá við horfa sem

þeir þikkjast mannan til hafa eðr skaplyndi.'' þessi orð standa

þar enn í: „þíngi váru í sumar réðu þeir Rafn ok hiskup,

höfðu skamt ok meðallagi skilvíst, at því at sumum þótti.

Lögsögumaðr var ógreiðr, ok skaut llestum málum undir bisk-

ups dóm ok annarra manna, þeirra er sýndisl. Af lögréltu-

mönnum nýttist iítiö." — I>enna vetr vóru kyrr ein tíðindi.

Um várit andaðist Jón páfi [innan pykkisdaga^ ; í hans stað

varkosinn Gagitanus, rómverskr kardinali, ok vígðr nær Katrínar-

messu ok kallaðr JNicholaus iij"^ Á þessu sama ári andaðist

Askatín Björgvinar biskup. þá sætLust þeir við Magnús kon-

úng um þær klausur í lögbókum, er hann haföi skipaðar, en

þeir höföu eigi haldit þar til.

20. Á þessu ári gaf Magnús konúngr lendum mönnum
barúna nöfn ok herra, en skutilsveinum riddara nöfn ok herra.

f)á sendi hann lil Isiands Eindriöa böggul ok með honum
Nicholaus Oddsson, ok skrifaði með þeim móti þeim bréfum,

sem af Islandi kómu ok nú var frá sagt, ok svá hinum, sem

hit fyrra sumar kómu. feim Eindriða fórst vel ok kómu til

íslands, ok fóru þeir þíngum um land, ok öktuðu vísaeyri kon-

úngs með enn meiri freku en fyrr var vandi til. feir tóku

harðliga á því, er bændr skutu málum til biskups ok undan

sýslumönnum, ok kölluðu þá landráðamenn eðr bréfabrotsmenn

at bezta kosti, er þat gerðu. þeir bönnuðu bændum berliga

at lúka matgjaíir ílrir þau i)jón , sem eigi vóru ij misseri ; en

um helgihöld þau, sem biskup hafði niðr lagt, ok um föstur

þær, sem biskup liafði við lagt, eðr um skript, sagðist Eindriði

ekki mundu lil leggja; kvað þat ákvæði Magnúss konúngs, at

biskup ætti at ráða helg[ijhöldum. Á þessu sumri lét Árni

biskup efna til körsmíðar í Skálaholti, ok var mikit starf.

Eindriði bóndi sendi biskupi skjóthga þann boðskap, er tii

L getK-j hiih\i, 204) ok hufn, 5, í/. 2) [ b. v. 204, t/.
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hans var ritaðr; en hann ritaði at móti, ok var nœst eptir

heilsanarorð til konúngsins, at herra bisknp þakkaði honum
vinsamlig orö ok presentur, er konúngr hafði sent honum:
eina tunnu [víns] til messusöngs^ ok hálí't pund fíúrs. þar

næst var talat um formenn ok ríkisstjórn á íslandi , ok segir

biskup Rain Oddsson bext fallinn af íslenzkum mönnum til

þess at ráða öllu Islandi, eii segir alþýðu mundi hentara, at

fleiri veri valdsmenn , ok þá mundi minni koslr fram leggjast.

í>ar næst segir hann, at Jón lögmaör fór vel ok vitrliga í sínu

slarfi, en af Sturlu stóð minna gagn en þörf stóð til, ok þar

þurfli ráð firir at sjá. Ilann segir ok, at höfðíngjar vóru ósam-

þykkir sín í milli, en allir trúir konúnginura. þar næst stóð

sú klausa, at biskup kvaðst nær við aila handgengna menn vel

koma skapi, utan við l>orvarö, en segir þó engi sakferli þeirra

í milli, kvaðst ok eigi þikkjast einn valda, ok lét sér af þeim

einum ván aftlutníngs, cf konúngrinn vildi á hlýða, en sagðist

biðja, at hann gæíl honum þat eigi at sök, iyrrum en hann

prófaöi |>orvarð betr hafa haft en sik. Eptir þat veik hann til

þess, er konúngrinn haí'öi getíö um kristinsdómsbálkinn , ok

segir svá: jiLögþáttum þeim, sem lögteknir vóru íirir ij vetr-

um, ætla ek hvergi meirr fram at halda en hóf er á." Marga

aðra hluti rituðust þeir á, Magnús konúngr ok Árui biskup.

Á þessu sama sumri, er hil tíunda var biskupsdóms herra

Jóns erkibiskups, kómu út bréf hans. þat hit fyrsta, at hann

stefndi báðum biskupum várum iil INoregs á tveggja vetra fresli,

til þess kennimanna fundar, sem hann ætlaði at bafa í líjörgvin.

Hitt var annat, at hann ritaði enn til beggja biskupanna,

bjóðandi þeim at leysa þann mann, er Oddr hét ok var þór-

arinsson , bróöir J>orvarðar, af því tvöföldu banni, sem hann

stóð í þá er hann var veginn í Geldíngaholli : því öðru , sem

Ileinrekr biskup bannsetti hann , hrir upptekt þeirra penínga,

sem í kirkjur vóru bornir í Felli, ok í Grímsey ok Ljósavatni,

svá ok firir rán í llvammi ok Oddr kallaði sektarfé , ok firir

upptöku hvals í Grímsey, þess er biskup álti; ok hinu öðru,

sem hann féll í á Fagranesi, lakandi nei'ndan Ueinrek biskup, ok

llytjandi í virkit á Flugumýri, ok harðliga haldandi í því sama

virki meö fullkominni nauöúng, til þess er prestar í Norðlend-

íngaíjórðúngi ok norrænir menn tóku hann burt þaðan or öllu

klandi Odds ok hans manna. En þvíat Oddr hafði boðit
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nokkorar sæltir firir sik , ok fara af héruðum eplir boði bisk-

ups, ef engi veri annarr lil; þat hafði ok Óiafr Oddsson svarit

ok Svarlhöfði Dufgusson firir biskupi, at Oddr beiddist prests

fundar við dauða sinn, ok náði eigi ; haföi sira Sighvatr kórs-

bróðir af TSiðarósi þat bréf af páfagarði, [at Oddr skildi af því

banni leysast með ráði erkibiskups ok skipan*. — A þessu

Bumri sigldi Rafn Oddsson ok J>orvarðr I->órarinsson ok Sturla

lögmaðr; brutu þeir við Færeyjar, ok vóru þar um vetrinn, en

kómu um várit til Noregs. Fór Slurla þegar þat sumar til Is-

lands. — Á þessum vetri, er þorvarör hafði siglt um haustiö,

var vígðr Narfi til Djörgvinar en forOnnr til liamars. |>etta

sumar fór Magnús konúngr með mikhi hði suðr til Elfar.

21. Á þessu sumri fóru orð miilum biskupanna um Odds

mál, hélt Árni biskup til fiýtis en Jörundr biskup seinkaði;

þótti Árna biskupi lil Jörundar biskiips koma, at Júka orði

á, firir hvat koma skildi ciðar Ólafs ok Svarthöföa , firir

þat er málit hafði í hans sýshi gerzt, ok hann átti lausn á

hinu málinu, en Jörundi biskupi þólti Árni biskup ciga at

h'ika á dómsoröi, íirir þat er honum var í vald gefit hit hærra

málit; ok um síðir fundust þeir á Reykjavelli, at hjáveranda

Runólfi ábóta af Veri, ok töiuðu uni sagöar greinlr sín í miUi,

ok þær aörar, sem áör höfðu þeir ritazt í millum, at Jörundi

biskupi þótti óvíst fé þat til greiðslu, sem llólabiskup skildi

taka eptir pávans orskurð , en þat vóru LXX*', svá mikit haföi

Oddr átt þá er hann féll í seklir, ok liermdi orÖ ijorvarðar, at

honum þóttu bönnin röng, þau seni Heinrekr biskup lagöi á

hann, en sakirnar litlar eðr engar, ok hann mundi eigi nauð-

synjalaust þar sitt fé til leggja. Árni in'skup segir, at fé muni

fást, ok eigi muni þat firir standa, en Jöruudr biskup kvaöst

eigi vilja þar firir hafa orð einsaman, heldr raun sér í hendi.

Árni biskup segir á móti, at bonum þóUi Jörundr biskup vilja

griina sik, en kvað hann eigi þess þurfa. Jörundr biskup kveðsl;

því Iregr, at honum þælti meiri ván, at þeir mundi fleiri vera,

er slíka þykkju hcfði sem þorvarðr, en kvaðst því síðr gruna

biskup um þetta eör annat, at hann kvaöst at honum vænta

bcztrar vinátlu ok belztrar, ok til marks um þat sagöist hann

alit þetla mál vilja undir hans dóm leggja, ^^þat scm þérþikkir

i) [ b. V. U.
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Ul mín heyra, en þó lízt þat allmikit siun veg hvárum okkar".

Runólfr ábóti átli at góðan hkit meö þeim, ok sinnaði mcir

með Árna biskupi; ok um síðir sagði Árni biskup , at þetta

starf mundi eigi fram fara, utan hvárr þeirra gerði þat at

sem álli, ok eptir þat lét Jörundr biskup taka hesta sína ok

rcið norðr til héraða, en Árni biskup reið heimleiðis.

22. t^etta sumar kom firir Árna biskup prestr sá er Guðmundr
hét, hann var sonr Guðmundar l]jaItason«ir, þess er vegian var

í frándhcimi, firir sakir áverka þess, er hann vann á forbergi

af Rauösvelli. Prestr þessi var sterkr at afli, óeirinn ok ófor-

sjáll, en karlmaðr atlunderni. Ilann kærði þat mál firir honum,

at konúngs sendiboðar liefði hrakit hann ok föng hans við

Ölfusferju. Eigi miklu síöarr fundu þeir Eindriði ok Nicho-

laus Árna biskup ; hann spurði þá, hvárt salt veri, at þeir hefði

hrakit prestinn, ok föng hansj sem hann hefði íluU. Eindriði

segir, at þeir hcfði sanuliga kipzt nokkot svá, er hann vildi

eigi at þeir hefði fcrjuskipit. IJiskup tók þá at kæra á þá, ok

mælli: ^Jiverju vili þil svara honum firir þat, er þit tókut af

honum skipit ok þröngöut at honum, en kösUiöut lUbyröis föng-

um hans?*' — Eindriði segir, at honum þólU hann gnógt vinna

til, þó at þeir færði hann ok föng hans af skipi, er hann vildi

kasta útbyrðis töskum þeirra, þeim sem konúngs bréfin vóru í,

biskup mælU: ^^sé ek epUr ykkrum nulníngí, at þit hafit fellt

páfa bann á ykkr af sjálfu verkinu , ok dugir meö engu móU,

at þit sét eigi leysUr, ok eigi þit áðr sverja firir aflausnina

þann eið, sem lög kirkjunnar bjóða, en bœta presUnum rétt sinn."

þeir tóku því fjarri al bæta presUnum, en hiuu enn firr, at sverja,

ok horfði um skcið UI hins mesla ósætUs. Biskup sá þá, at þetta

dugði eigi at þeir færi óleysUr í skip, ok tók þat ráðs, at hann

leysti þá eiðlausl, en þeir guldu presUnum vj merkr. l>aöan frá

varEindriði hinn makasU, ok samdi þeim biskupi hit bezta um
alla þá hluU, sem konúngr hafði honum um boðit; lét hann þá

uppi, at iVíagnús konúngr hcfði houum boðit, at vægja Ui við

Árna biskup, en ekki framarr en honum líkaði viö Jörund biskup.

Eindriði segir, at liann vildi þola, at Árni biskup léU sækja þau

öll mál at nýjum lugum á héraðsþíngum [sem stóöuj í fornum

kristnum réUi, cn kallaði eigi rangt þóU hinar fornu sektir sé

á iagðar; þótU þó betr at hinar linari sé. Hann bannaði ok,

at handgengnir menn sækU, ok vóru þeir Eindriði ok Nicholaus
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báðir vægleiðnir við biskup, ok bann var þaðan af svá við þá,

um allt þat er konúnginum var íluttj þvíat Eindriði sagði því

iíkara, at þar fuir mátti biskup ok heilög kirkja halda því fuil-

komligar ok frjálsligar sinni sæmd. Litlu síðarr sigldi Eindriði.

f)elta sumar ritaði Árni biskup til Magnúss konúngs um krist-

in[s]dóms bálk, at hann skiidi ráða liversu með hann skildi

fara, svo ok skip staðarins* ok formann tii þess. Hann sendi

ok konúnginum einn fríðan best, ok kom sá vel lil skila.

23. Árni bisknp hafði nú látið sumka af peníngum þeim

sem lúkast skildi Ilólabisknpi, var þat þó raun nokkur, því at

Randalín ok frændum Odds var allt óþokkat til bans, af binnni

fornum málum Heinreks biskups, lagðist þar til af peníngum

Guðmundar gríss, er þá var liöinn, xx*', Rafn Oddsson x*', en

Ilandalín xij*=, vórn ok xx^ í búfé, en annat, þat sem skorti, í

gripnm ok silfri. llon bað ok Árna biskup færa bein Odds í

Skálaholt, kvaðst þeim staðnnm framarr nnna aUs þessa fjár,

ef svá mætti vera; kvaðst ok til Jegstaðar honum þangat skildi

oíTra einhverjnm grip sæmiligum, herra biskupi ok staðnum til

sœmdar en bónda sínnm til syndaiuusnar ; var nú ok allt þetta

fé til reiðu af tilrnðníng Árna bisknps, ef til þyrfti at taka.

Annat sumar eptir bjoggnst þeir báðir biskuparnir til ntan-

ferðar á Eyrum, því at norðr var ekki skip. Árni bisknp sendi

þábréf tilJörnndar bisknps, at honnm líkar ckki annat um Odds

efni, en þeir leysi hann, fylgjandi brcfi erkibiskups; ok þegar

er bréf[il] kom bregðr Jörundr biskup við, ok ferr í sýslu sma

allt norðr til Öxarfjarðar, ok virðu sumir honum þajt] til undan-

bragðs, at eigi kæmist lansnin fram. Sumir lóku svá npp, at

íirir því at utanierð slóð á bonnm viidi hann flýta för sinni,

til þess al hann mœtti fyrr aptr koma. Ok er Árni bisknp

viissi þetta, brá lionum nokkot svá í brún, ok hngsaði þó, at láta

eigi firirvinnast. Ok nær þíngi sendir Árni biskup Auðnn koli

með bréfum til Jörnndar biskups, ok segir, at hann ætlar sér

til Seilu á Seljnmannamessu dag, ok fylgja erkibisknps bréfi,

ok biðr, at hann skjótist nú eigi nndan sem áðr baföi hann

gert. Auðunn fór ferðar sinnar iivatliga, ok fmnr Jörnud biskup

á Skinnastöðum í Oxaríirði, ok bar fram bréf Arna bisknps.

Jörnndr biskup las þau yfir ok ritaði ekki á móti. Ileið Auð-

i) gotg.) sitt, S (sbr. kap. 42, 45).
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imn svá aptr, íit hann vissi eigi gerr um feröir Hólabiskiips,

Árni biskup reið heiman sem hann hafði ákveðit, ok með hon-

um Runólfr ábóti or Veri, Klængr Teitsson ok enn fleiri góðir

menn, ok er þeir kómu á MæHfellsdal , reið Auðunn koUr í

móti þeim, ok segir hversu fór meðr þeim Jörundi biskupi.

Árni biskup brá ekki at heldr sinni ferð ok firirætlan, ok reið

laugarkveld á fyrrnei'ndan dag til Seilu, ok sitr þar drottins-

daginn. Á sunnudaginn kómu þangat prestar af IJóIum, ok

sögðu at Hólabisknp var heim kominn, ok hann bauð Árna

biskupi til veizlu á staðinn. En at teknu ráði af förunautum

sínum sagði hann sik at Seilu mundu bíða Hólabiskups. Prest-
r

arnir riðu þegar heim , ok segja Jörundi biskupi svör Arna

biskups. Mánadaginn snemma kaliar Árni biskup til sm Auðun

koll, ok þann mann sem þórarinn het, ok var kallaðr bausti, son

llluga prests. Hannmæltiþá: ^^ekki er ek vanr við verkstjórn,

en þó vil ek skipa til vinnu. J)it skulut grafa upp bein Odds

þórarinssonar , ok gerit þat vandliga, síðan skulu þit þvá þau

hreinliga, ok skipa í kistu þá, sem vær höfum sunnan haft

með oss, ok til þess var ger'\ þeir unnu þat sem firir þá

var lagt, ok er því var lokit var kistan sett á garðinn firir

sunnan kirkju, ok stóð [þar]; ok er lítið leið, sjá þeir Árni

biskup mannarcið í túnit, þar var kominn Jörundr biskup; sá

hann skjótt, hvat þar var at hafzt. Kvöddust þeir biskuparnir

blíðliga. Ok er Hólabiskup var af baki stiginn, ok hafði komit

tii lurkju, gengu þeir suðr á völlinn, ok þat fólk sem með þeim

var, þvíat Árni biskup vildi þá opinberliga tala um Odds mál,

Hann beiddist þá af Jörnndi biskupi, at þeir skildi frammi láta

lausnir þær, sem boðskapr erkibiskups stóð til, sá er hann lét þá

berliga lesa firir öllum þeim sem lijá vóru. Jörundr biskup tók

öllu seinliga, en veitti engi afsvör* ; fóru þar fram margar

grelnir. Af því var langan tíma dags yflr þessu máli setið;

fylgði Árni biskup þeim bæöi skynsamliga ok mikilmannliga;

ok um síöir, þá er Jörundr biskup vildi honum eigi samþykkja,

letÁrni biskup frami)m'cía/m/«noccnín])aj)a;iij\, þa[nn] er skír-

an orskurð gefr í slíkum tilfellimi,; ok at honum skoöuðum gaf

Hólabiskup golt samþykki tii at Oddr veri leystr. Gengu þeir

síöan, meö þeim lærðum mönnum sem þar vóru staddir, firir

kirkjudyr, ok höfðu fram þær absolutiones , sem til heyrðu, at

\ I andsvör, S.
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leysíi fyrrgreind bein þessi [or þeimbönnum' sem Oddr hafði í

verit, hvert eptir því sem heyrði ok lögin buðu^. lieið Árni

biskup þá með öllu föruneyti sínu heim til Hóla, ok þú þar

fagra veizhi ij nælr. Tók llóiabiskup þa[u) LXX«, sem [af] Oddi var

kaUat, þann líma er hann féU í sektir ok bann; hann lagði

þá enga pennínga sör i sjóð, heldr skipti hann þeini til klaustra;

hann leysti ok Árna biskup stórmannliga af hendi nieð góöum

gjöfum; fór hann þá at heimboði til |»íngeyra, ok veitti þat

heimboð Vermundr ábóli. lierra Runólfr ábóli af Veri reið þá

til Seilu, ok hafði með sér bein Odds í lítilli kistu öðrumegin

á hesti, en tjald þeirra öðrumegin, ok er þeir fara um Mæli-

fellsdal reið llunólfr ábóli firir ok Árni bróðir ok Sighvalr

með honum. j)órarinn bausti haföi í togi þanu hest, sem bein

Odds vóru á, ok fór illa á honum, kastaði ofan á hverri stundu,

ok gengu í sundr styrk reip á-^ kislunni, en hon var eigi um
vættar höfga. Bausti var mjök fornorðr. Ilerru ábóta þólti

þetta í móti náttúru, er reip slitnuðu, ok bað þórarinn létta af

bölvan, ok segir ván, at því færist illa cr hann talaði iUt.

Bausti mœlti at verra, en kistan þoldi uppi sem fyrr, eðr nokkoru

verr. Ábóti mælti: ,^nú mun ek ríða síðarr, ok vit bróðir,

en þú, Bausti, skalt fara firir, ok þit Auðunn, ok vita hvat at

hafi". Bausti segir: ,^eigi mun at ykkrum skauöum gagn".

Herra ábóti reið þá eptir, ok las sálutíðir. I>aðan af lá aldri

af hestinum, ok slitnuðu aldri reipin , ok fórst þeim hit greið-

asta, til þess er þeir kómu í Skálaholt. Árni biskup kom heim

ij nóttum firir translationem beali Thorlaci^ ok gróf þá bein

Odds næsta dag firir messudaginn , ok söng sjálfr yfir. þá
oífraði Randalín í sálumessu því öllu sem hon átti í guHi.

24. Á þessu sumri kom út herra Rafn Oddsson, ok var

þá gerr merkismaðr; ok þá kom út þorvarðr þórarinsson. þenna

vetr höfðu Karelar lckit þorbjörn skæni, sýslumann Magnúss

konúngs, ok drepit af honum xxxv manna; var hann stundu

síðarr leystr út með fé. |>á kom ok til Árna biskups bréf af

Magnúsi konúngi ok vináttusamUg orð. Var tjáð þat privilegium^

sem erkibiskup gaí C daga í afgipt hversdagliga ölium þeim, sem

j) b. V, eptir getg.

i) hver í jOrí^u Uöf^u legit xxiij ár = anno CD» cc- í tí^- viij (ré«. 1279).

s) hór byrjar annaifa blaibi?) af 122 b.
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bæði firir Magniisi konúngi ok drottníngunni ok barónum þeirra,

en áðr bafði páfinn boðit þetta sania öUum biskupum í n'kinu,

at þeir skyldaði alla lærða menn til þessa bænahalds; fylgði

því íransscriiUum páfabréf; bér með fylgðu ij tunnur víns ok

pund ílúrs prestum til messusöngs. — þetta sumar kom ok tii

Árna biskups bréf Jóns erkibiskups, í hverju er hann bauð þat

Árna biskupi, at láta eigi konúngsmenn draga þat frelsi undan

kirkjunni, sem bon i)afði áör land kom undir konúngdóminnj þat

var at kaupa frjálshga brennustein ok fáU;a; svá ok, at Jórsalatíund

ok sub[si(lnm] ejusílem terre sancte kæmi tii frándíieims á þessu

ári, erútgreiðshi þessa fjár \ar skiput. Arni biskup brá ok þegar

við um Jórsala féit, ok kom þat í þrándbeim sem fyrr var

greint. Eptir þetta reið Árni biskup á Eyrar, ok létu þeir út

in festo sancti Bartholomei ajwstoli^ en lóku Vág í Noregi firir

sunnan Jaðar in fesío Proti et lacinti, ok lágu þar nær hálfum

mánuði, ok kómu til Djörgvinar m festo sancti Rcmigii, Ok á

þessu ári andaðist Vermundr ábóti atl>íngeyrum viij. kaí. Januarii.

Einni uótlu síðarr eu Árni biskup kom til Björgvinar, bað

Magnús konúngr hann koma útágarðinní málstofu; gekk hann

þangatmeð klerkum, ok fylgði honum þangat herra Narfi biskup.

Ok er þeir höfðu skamma stund setið, kom konúngrinn inn, ok

tók Árna biskupi blíðUga ok mintist lil hans ok bað hann guði

velkominn; ok eptir litla stund gekk konúngrinn út. Nokkoru

síðarr um daginn sendi konúngrinn herra Ivar Guðlaugsson til

biskups; hann bar honum kveðju konúngsins ok býðr honum

í boð sitt næsta dag eptir, en þat var in festo sancti Francisci^

því at hann hafði þá veixludag. Margar sæmdir þáÁrnibiskup

at Magnúsi konúngi þann vetr, ok einn dag í jólaföstu, þá er

hann sal at matborði, kom þar inn ívarr Guölaugsson, ok bar

honum kveðju Magnúss konúngs; þar með talaði hann þessi

orð hans: ^^ek veit at herra biskup þarf nokkot i bú at afla,

nú viljum vér fá bonum c laxa ok skreiöar, hálfa lest malts,

ok með oss mun hann vera um jól, ok þeir' hans menn sem

hann vill, ok um páska, ok alla veizludaga." llann þá af hon-

um [al] jólagjöf baldikinn þat, sem haun gaf herra llunólfi í

Verl ábóta, þá er hann kom lil Islands.

25. At liðnum þessum vetri fékk Árni biskup þann skaða,

scm sameiginligr var allri Noregs kristni, at hinn himneski faðir,

Jesus Christus, kallaði til sín virðuligan herra Magnús konúng
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in adventu beati Nichoíai in Barin; var sá skaði svá mikill

öllu landsbúinu , en einkanliga klerkunum, sem forðuni var

fráfall hins ágæta Josiæ konúngs ; var þó herra Árna biskupi

skjótari skaði at dauða þessa höfðíngja hins dýrðliga, þvíat

þá kom viröuligr herra Jón erkibiskup in festo Trinitatis^ at

halda þat biskupa þíng, sem fyrr var getið, ok lagði á hann

óblíðu, at því sem trúist firir afflutníng eðr undirgröpt illgjarnra

manna, ok gaf honum þær sakir, at hann hel'ði, framarr en

biskupi sómdi, verit hallr undir konúnginn, en minnr undir

erkibiskupínn , at firir þat yrði undir fólum troöit frelsi kirkj-

unnar. En hvar hafði nú Árni biskup fulilíngs at leita, er

Magnús konúngr var liðinn ok mátti eigi þetta ámœli bera

af Árna biskupi, ok þat með, at hann hafði um lítinn tíma

eigi framhaldit kirkjunnar rétti, at hann trúöi firir þessar sínar

biöstundir at hon mundi álengdar fagna mega fremra rétti:

nema þat at treysta á sjálfan sannleikinn, ok segja erkibiskupi

hvat satt var ok sýna honum satt lítilæti; ok jafnskjótl sem

erkibiskup*
|
vissi h(ans sannan góövilja til sín ok svá at för)

I

svá frama(rliga búinn at bæta þá hluti cf) |
veri

áta(Idir, eigi at síðr þótt hann þættist firir)
|
Sem

þessi (hinn góði maðr Árni biskup er nú cr/«|biskup tók

(hann sem skynsamr faðir) . . . .
|

í fuIlko(mna sætt ok blíðu,

þvíat) ....
I

-um raun(ar stöfum þenna biskup vera)
|
sleg-

i(nn, heldr styrkvan stól)
|

eigi mundi (láta klerka rött,

mætti honum framhalda, ok þat nauðigr þola, ef hann)

stakaði nokkot firir ofrefli óvina kirkjunnar, ok gjarna sváfram-

arliga á móti rísa sem framast veri föng á. — Nú ef nökkorn

forvitnar, hverir hkitir skipaðir vóru á þessu þíngi, lesi hann

statuta þau, sem biskuparnir gerðu, ok ritin standa undir þeirra

innsiglum; eru ok þau tíðindi mörgum kunn, sem þá gerðust,

jafnfram er herra Eirekr var kórónaðr af Jóni erkibiskupi at

hjáveröndum þessum biskupum : Andrési af Oslo , Jörundi af

Ilólum, Erlendi af Færeyjum, Árna af Skálaholti, Árna af Staf-

angri, ISarfa af Björgvin
,
þorfinni af Ilamri, Markúsi af Suðr-

Hér hefír verií) húib skera sneií) af 9 hínum ne^stu línum á btó

inu í 122 J)egar S var skrífuí) , en nú cr mestaUr clálkrinn skorinn burtu.

Vér seíjum hór h'nuskilin i 122; l^au or^ sem hér standa ólokufe, má enn

öjá á lÍQustúfunum
; Jialí) sem er miUi svig;a ( ) er eptir S,
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eyjum, in fesío Svitlniní eplscojn; ok öllum þessum biskupum

veitti Jón erkibiskup fagra veizlu á hinni fyrri Ólafsmessu.

Skikli Árni biskup við hann með miklum blíöskap þá er hann

fór heimleiöis lil þrándhcims. Árni biskup UM í haf síöari*

Olafsmessu ok kom á Eyrar infra octava[m'] asswnptionis bcate

virginis; þá kom ok þar Jurundr biskup af llóUmi, ok riðu þeir

báðir samt heim í SkálahoU íirir Barlholomeimessu, varð aHt

fólk fegit Árna biskupi ok var fögr veizla. lleið Jörundr biskup

skjóliiga heimleiöis, ok skiklu biskuparnir meö blíöu. Á þessu

ári hafði andazt NichoUuis páfi; í hans stað kom Martinus

páfl. t>á andaöist Óiafr Grcnlendínga biskup. — Sumar þetta

hit sama kom út Loöinn leppr í Vestmannaeyjum meö boöskap

hins únga konúngs, ok meö honum herra Jón; þeirUöfðu með-

feröar nýja lögbók til landsius, þá sem konúngr bauð at lög-

leiöa. l>essi Loöinn haföi verit nokkorum sinnum með send-

íngum Magnúss konúngs lii ýmissa landa ok svá út í Dabiloniam;

var hann af þessu frœgr mjök.

26. l>enna tíma Uaföi sýslu firir ulan fjórsá Ásgrímr

{>orsteinsson,
|

bróöir Eyjólfs ofsa; Uann Uaföi verit í fyrstu suðr

um land í Irausti
|
Árna biskups meö Uyski sinu; Uann átti

Guðnýju dóttur Mána or Gnú|pufeIIi. fau áttu þessi böru:

Eyjólf, er átjti Guðrúnu, dóltur Garðs or Auslfjörðum; Máui, er

fékkp (dóttur Páls af llvalsncsi með meinum, ok var um)

þat Uri
|

. . . . (Jón ok I>orsteinn-, er vígslur tóku af Árn)a

biskupi
I

(dóiLur Orms Ogmundarsonar á Kirkj)ubæ ok
|

. . . (Oddr son Uerra forvaröar fórarinssonar)-' ok vóru
|

. . .

. . . . . mjök
I

var með
|

. . . . Urcnno-*
|

. . . .
|

^

(fyrr)nefndr
|

**EyjóIfr .bróðir Ásgríms haföi ált viö sinni eigin-

konu f>uríöi Sturludóttur — sú var laungetin — son þann, er

fórör hót, ok dóttur, er Borghildr het, hon haföi gipt verit

þeim manni sem Erlendv Uét, ok var son Jóns or Ási Sigurð-

i) leiibr.
;

si^an, S.

s) hór hefir veri^ sneitt af btóimi (sjá bls. 714, athgr.).

s) S skih- eptir eyí)u fyrir neiJstu linunum i clálkinum.

4) i sta^ l^essara línustúfa í 122 hcfir V-, Ásgrímr var munnum mjök

cláv af þeim sökum, er hann var me^ at Flugumýrarbrennu ok me'b Eyjólfi

bróibur sínum í GeUÍingahoUi at drápi Odds fíórarinssonar.

ft) hór er ey^a fyrir linu í 122, og mun hór hafa verií) kapitula->kipti.

fl) hór byrjar heili dálkrinn í 122.

I. B. 47
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íivfeonar, en hon misU hans skjóU. EpUr þat fekk hennar Loptr

Uclgason ok Áshjargar sysUu* Árníi biskups með hans fram-

kvœmcl, ok þegar er þessar mœgðir lókust varð mikil vinátta

með Árna biskupi ok fyrrnefndum Ásgrími; fékk hann með

hans fulitíngi ok framkvænul hvártveggja sýslu firir sunnan [ok]

firir utan l>jórsá meö herraUafni. En þvíat í þenna tíma þóUi

engi maör vera, nema hann veri vin Árna biskups, tóku margir

at skipta smu hugarfari til þcssa sama Ásgríms. Nú því at

herra Ásgn'mr áUi cnga staöfestu , setti hcrra biskup hann

niðr á þal land, er á Daugstuðum hciUr, niðri á Eyrarbakka.

l^at huid hafði herra Árni biskup keypt at Theobaido Villijálnis-

syni, þeim er álti Margretu dóttur Barkar Ormssonar, er þar

hafði lengi búit, ok gefit at móti Dal undu' Eyjafjöllum, þat

land, sem Sigvarör biskup tók undir Skálahollsstað í prófcntu

þuríðar Ormsdóttur ok Arnfríöar Hjarnardóttur
,

systur Vigfúss

or Dal. [H]aföi Árnibiskupí fyrstu, þá er hann kom til slóls-

ins, sett í Dal Magnús bróður sinn, en á Baugstaði epUr landa-

skipUð. IN'ú þvíat liann rýmdi Ih'ir lierra Ásgrími, fór hann

heim í Skálaholt ok var þar stuudum, en stLindum í Selljarn-

avnesi, ok með honum Ellisif l^orgeirsdóUir or HolU, þess ev

fyrr er nefndr. Andrési syni þeirra iétherra biskup kenna ok

vígði síöan, en Vilborgu dóttur þeirra gipU hann forsteini,

syni Hafr-Bjarnar Styrkárssonar laungelnum. þessi llafr-Björn

bjó í Seltjarnarnesi ok var bróöir Runólfs ábóta í Viðey; hann

hafði fyrrum átta Vilborgu, dóttur |>orgcn's í HolU undir Eyja-

fjöllum, ok var þeirra son Gizorr, en í þenna tíma átU hann

Guörúnu þorláksdóltur
,

systur Árna biskups. l>au vóru stór-

auöig at penníngum, ok engi maðr mátU í þann Uma jafnast

viö Hafr-Björn at híbýlum ok búi sínu , sá sem í hónda taU

var; hélt ok herra biskup mikiL tal af honum. — Á þessum tnn-

um var svá kært mcð herraÁrna biskupi ok fyrrnefndum herra

Asgrími, at engir jjienn gátu ner í aðra skál lagt en þeir vildu,

þar sem þeir stóðu einn veg at málum. í þenna tíma var

Loptr mágr Ásgríms ræðismaör á staönum í SkálahoIU.

27. Sá maðr bjó í Runa, en stundum íMiðfclh', sem Björn

hét ok var J>orstcinsson; hann var góðr bóndi, ok átU fóru Hjarr-

andadóttur, frendkonu biskups. ^essi maðr varð missátlr við

herra Ásgrím. Björn áttí marga sonu: Steinmóð ok Sæmund,

Eyjólf ok þorlák. Nú því al hann var hlutseigr maör, hélt hann
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um stund máli sínii svá at hann gaf eigi upp*, ok í þetla mál kom
hnnn Lopli mági sínnm með sér. tlerríi, Ásgrhnr sá þat illa, er

Lopir matannan mann eigi óframar en hann, ok því leilaöi hann

þeim báðum sakir at fá, ok því nœst kómu þeir nienn er þal

fiuttu , at þeir Björn ok Loplr höfðu talat ósæmiUgar lii kon-

úngdómsins en hyrjaði. Honum þólti, ef þetta prófaðist satt,

náliga fuliit [flesk í kál^ sitt ok hljóp upp mjök við. þetla

gerðlst á þvj ári er Eindriði böggull fór með konúngs boðskap.

Arni biskup gerir lionum þetta í kunnleika, en Eindriði gerir

sik lieitan hér um, ok stefnir þeim báöum utan þegar í stað.

Fara þeir nú skjótt ok sækja herra biskup al málinu, en hann

kemr því við, at þeir eiga fund at þessu allir: Árni biskup,

herra Ásgrímr ok Eindriöi bögguU. I>eir Loptr ok Djörn afsaka

sik, ok verðr eigi sá áburðrinn, er nauðsyn stœði til undan-

færslu; því varð þat at sælt, at þeir sóru trúnaðareiöa herra Magn-

úsi konúngi ok Eireki konúngi, ok svá hertoganum llákoni. þeir

lögðu tii þess hönd á bók, ok því skutu þeir til guðs, at þeir skiidi

honiun hoUir ok Irúir leyniUgaok opinberliga, ok livergi veru í móli

konúngs umboðsmanni, þar sem hann talaði lög ok rettindi.. Eplir

þat gafEindriði bóndi upp ulanstefníngar, ok sættust þeir herra

Ásgrímr ok Björn; vóru þeir Loptr mágarnir eptir þat beztu vinir.

Nú er í annan slað fráLoðni at segja; þegar hann hafði séð

ráö fírir skipi ok varnaði sínum, fóru þeir herra Jón lögmaðr þi'ng-

um yfír landit með boðskap Eireks konúngs ok Hákonar her-

toga, ok létu sverja þeim land ok þegna, hvar sem þeir fóru,

ok létu menn skjótt til þess; ok til þess at Árni biskup Iét[i]

sik sannan vin konúngdómsins , sór fyrrnefndr Loptr frændi

hans með bændum þenna eið'*.

2B. llerra Loðinn var þenna vetr með sveina sína í Sel-

tjarnarnesi meö llafr-Birni, ok veitti hann aUstórmannliga , ok

vóru þá kyrr ein tíöindi; ok er vár kom , fóru þeir Jón lög-

maðr þann hluta lands, sem ófarinn var .um haustið; ok er

dró at þíngi bjoggust menn til ferðar, hverir af sínum hér-

uðum. Árni biskup reið til þíngs ok með honuni mart læröra

manna, en herraLoöinn ok allir handgengnir menn með hon-

um. Á þessu hausti ok um vetrinn höfðu menn séna bók þá,

1) hér þrýír skinnblaííib. t) [ U', i kall, 5. j) hér þrýtr 204.

% 47"
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seni herra Jón iör með ; fnnsl mönniim svá, sem mavgir hlulir

veri í henni frekir mjölí , um óbótamál ok aðra hUUi, þá sem

óhenlir vóru lanclsbýinu. Biskupi þóUu ok margir hUilir í henni

móli gnðs Kigum. Var þat þá ráðs tekit, er hon var skoðul,

at lögtaka hana eigi aUa. Rituöu þá sér hvárir þat sem eigi

vilílu sæma játa; vóru í oinn slaö biskup ok klerkar ok

vinir biskups; í uðrum stað handgengnir menn; í þriöja staö

\óvu bændr. Herra biskup vildi þann kapitula eigi samþykkja;

at einn veri lögniaör yfir landsUigum ok guðslögum, hvárt

sem koniingr vildi Uigmann Uafa einn eðr fleiri. Sá annarr,

at um þá liluti, sem hoyrði lil villu, skildi konúngr einn soktir af

taka; svá ok um þá, sem sjálfir týndi sér, ok um óbótamál, at

svá mörg vóru, nœr Ix; svá ok um kvennagiptíngar , ok at

hafa dóm yfir lijúskaparmálum, þat sem biskupi einum lieyrir;

svá ok um sektarbréf konúngs ok crkibiskups ; svá ok um
arflöku konu þeirrar, sem legin verör í fööurgarði, ok þeirra

sem giptast á laun; svá ok [um] prófan ok dóm, hversu hverr er

lögliga til arfs kominn, ok um testament, ok cf karlmaör kvænist

utan frænda ráð, at hann hafi firir gert Jandskyidum ok ávexti

fjár síns við erfíngja; um arfsöl, at heilög kirkja haldi rélti

sínum í því ok öðru ; um tíundaskipli á liaust ok matgjafa til

fátækra manna, at þarhafi biskup ráö yfir, hverir skipta skuUi,

ok svá um afgjafir hoiUigra daga veiöa, ok um konúngs sakeyri

þar af; svá ok um vitnisburði til Umdsbygðar; um þat, ef sá

býðr eigi frændum land, er sclja vill, at firir þat megi eigi þat kaup

rjúfa; um ábyrgð landsdroltins ef Uús falla á menn eðr fénað;

um þat er leíguUðar eru skiklir at hafa svá hjón, at allar engjar

sé á því landi unnar; um þat ef nokkorr þarf Uey at kaupa,

ok verr eigandi oddi ok cggju, ok skuH Uann ógildr, Uvárt

sem hann fær sár eðr aðrar ákomur, ok engi miskunn á mælt

fyrr en hann er áðr drepinn; um þat, at fé sé allt or afrétt

rekit þcgar iiij vikur Ufa sumars; um þat, at konúngr mætti

vaH veiða á hvers manns jörðu sem Uann vill, en þó samþykti

Uann at [bœndr láti* konúng veiða á sínum jöröum, ok þó svá

at hann leggi verð eptir, utan á kirkju eignum; um mein-

særa menn ok sakeyri þar af; um afeyrínga, Svá vildi ok

herra biskup halda því fullkomHga, sem lögtekit var í lög-

[ ffetg.; vi^ bændr Isctr, S.
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réttii' umalltlaiid, aiþarsem ú greindi guðslög ok landslög^,'

þá skildi jafnan guösiög rá.öa. — í annan stað Iiöí'öu l)ændr ritað

ser rollu, at þeir vildu þau orð, sem í capitulo stóöu ok lil

kristius rettar heyrðu, láta sianda tii orskuröar kouúngs ok

erkibiskups. l>at var ok mælt, ai öU þau kaup heldist, sem
váiiar vissi, ok handsöhit veri preiialaus ok vélalaus, ok þeir

menn keypiist við, er kaupum sínum ætti ai ráða, svá ok uni

gipiíng kvenna ok Icigumanna, scm um önnur kaup, ok þat

hafa ok halda, sem Magnús konúngr gaf þeim , ok allir menn
sé frjálsir í þessu landi sínu gózi at ráða; urn lögaura ok dilk-

Ijáreign; um húljárábyrgð ok skildaga, er ai engu skal hafa;

um ábyrgð áíulgufe, ok hversu af böndani skal lúka; iim viunu-

luenn ok leigufölk; um þjófa færslur ok heyiökur; um fjárhald

ómaga; um fáiækra manna fluiníng. Bændr höföu ok þai ritað

í rollu, at öll falslaus kaup skildi föst vera, þau sem cinkis

manns rétti veri hrundit í; um heygjafir ferðamanna, ok at

hverr vill ráða heyjum sínum ok unnarri eign; um þat, at eigi

sé sjálfr í veöi, ef úilagi verðr lauss; um lán, éf sjálfr týnisi

með; um manueldi, at hreppstjórnarmenn senii ; um dilka, at

þeir hafi, sem jörð eiga undir; um vinnunienn ok leigu skerði,

ef lengr er óvirkr eu viku; um helgi túns ok akra ok engja;

um lögaura, ok um þat, ef uokkot finst þat í hók, er menn
þikkjast eigi mega við búa, þá vilja þeir þat*^ meö skynsemd

mega framvegis or biöja.

29. INú sem þetta var aktað, gengu menu iil lögrétiu,

ok lét hverr upp þat sem riiað haföi. llerra Loöinu varö við

þetta mjök heilr, at búkarlar geröu sik svá digra, ai þeir hugðu

al skipa lögum í laudi, þeim sera konúngr einn saman átli ai

ráða. l)ar næsi krafði hann almenníng, at játa allri bók greiu-

arlaust; hverir svöruðu firir sik, at þeir niundu eigi gera, at

tapa svá frelsi landsins. Loðinn svarar at móti, at þeir áltu

fyrst at jábókinui, ok biöja síðan rniskunnar um þá hluti, sem

nauðsyn þætti til stauda, konúnginn ok hans ráð. Epiir þat lætr

hann Icsa kouúngs bréf þat, er honum bauð þat at láia löglciða

bókina, ok kvað haun reiöi mundu sœta þá sem ööruvís geröi.

Biskup segir, at hanu hafi þat bréf Jóns erkibiskups, er banuaði

1) aiuio 1253 b. v. S; þetta er áu efa iuuskot eptir l^latcyjarannál.

2) laudsbók, S, ») þcss, S.
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at lögleiða niarga hluU þá sem í bókinni slóðu. Eptir þat lét

liann lesabiskupa i^refit, þat sem gert hafði verit á næsta þíngi

í Björgvin, þar sem í stóð bönn þau, er menn feldi á sik af

sjálfu verkinu; svú var lesit í hverjum atburðum sem til fell

hit minna bann ok forboð. Ok er þat var úti, rómaði múgr-

inn, ok taldi at ómáluligt veri at vera undir hvárutveggja,

ix óbótamála, er í bókinni stóðu, ok xxxv banna, er í bréf-

inu stóöu. Ok er hljóð fékstj mæhi Arni biskup: ^,nú haíl

þér heyrt brcf herra Jóns erkibiskups
,

andligs föður yöan, ok

hans undirbiskupa, ok megit skilja, hversu mikit ágreinir bók-

Ina, þá sem vér erum beðnir at lögleiöa, ok hans boð; því

vil ek Ijósan gera mik, at ek mun engum hlutum játa, sem í

mót standa hans vilja, ok svá þeir sem mínum ráðum vilja

fylgja: Er þat fyrst um valveiðar ok lögmanns capitnlum^ ok

um sffittargerðir þeivra Magnúss konúngs ok erkihiskups,

þvíat þar stendr í, at biskup skal lög segja, en eigi leikmenn,

yíir öllum sökum þeini sem heyra tii heilagri kirkju, prófa þær

ok dæma, ok svá þat, at virðuligr herra Magnús konúngr gaf

kirkjunni undan sér ok sínum örfum ok öllum eptirkomend-

um, ef hann eðr hans firirfarendr, formcnn Noregs ríkiSj hefði

haft eðr sýndist hafa, sakir heföar landslaga, nokkot vald eðr

hald slíkra hluta. Ilann veitti ok kirkjunni [ydi privilegiitm^ at

konúngar skildi eigi mcga breyta eðr snúa fornum lögum fóstr-

landsins, eðr eign kirkjunnar, í fjárpynd, eðr leikmenn eðr iær-

dóminn til þvínganar ok ófrelsis; svá ok at forn frelsi kirkj-

unnar skiidi haldast um fáikaveiöar; ^^svá vlljum vér ok mcö

engu móti þola, at hcilög kirkja tapi því frclsi, [at þar^ greinir

guðslög ok landslög ráði jafnan guðslög. eptir því sem firir

löngu var lögtckit hér í lögréttu yfir allt várL land meö góöu

samþykki allra landsnianna". Ok eriiann haföi þat talat, rómaöi

múgrinn stórum vel, þat er Iiann vildi, at kirkjan cör aiþýöan

týndi eigi sínu frelsi. Ok cr hljóð gafst, mælti herra Loðinn,

ok sá um sik nokkot styggliga, ok Icitaði ráðs, at leiða almúg-

ann frá biskupi í huganum, þvíat hann skildi margmcnnil^

honum vilja fylgja ok sinna, ok mælli svá: jj)rcf þclla, scvu

þér, herra biskup, létuö lesa, hcíir marga hluti í sér, sem vér

megum várt mark á kenna, en þó hugða ck , at eigi mundi

[ \e'itr,'j á þat., S. a) margniengit, 5.
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þeir, sem þat gerðu, þessu mega finr alla skipa eðr ráða. lín

þar sem þér töluöut um okr, trúi ek sannliga at þat sé illt,

ok þeir sem okrkarlar eru sé bannsettir; en hvat má luerra

okr vera, en tíundargerð sú liin rangliga, sem liér er á iand-

inu; þér biskuparnir heimtið tíund af sylgjum ok silfrbeltum,

koppum ok keröldum ok öðru dauðu fé, ok undra ek mik, hví

landsbýit þolir yör slíkar óhæfur, ok gerit eigi norræna tíund

at eins, þá sem gengr um allan heiminn ok einsaman er rélt

ok lögtekin'\ Ok er Loðinn haföi þetta maílt, stóö upp fyrst

herra llafn Oddsson, því at hann sá, at Loðinn mundi auka

sér fylgi með þessum málsendum: ,(herra" segir hann, jjgóð

er tíundargerð sú, [er] vér höfum', ok önnur mun hvárumtveggj-

um, klerkum ok leikmönnum, ólientari*. Árni biskup mœili

þá: tjaf orðum Innocenlii páfa vitum vér, at sú líundargerð er

eigi okr ok vinnr engum manni sáluljón". Loðinn mælli þá
enn: ,,þér töluöut, herra biskup, at þér mundut fylgja bréfi

Jóns erkibiskups ok sættarbréfi þeirra Magnúss konúngs ok

nýjum kristinrétt[i] , ok at guðslög skildi ganga yfir landslög,

en því mun hvárigu afmérjátað, ok hvergi koni ek þar^ lands

né lagar, at svá sé nokkors konúngs réltindi undir fótum Iroöin

svá sem hér, ok þó mest af biskupum". Margir hlutir vóru á

því þíngi lalaðir, ok kómu fáir saman með mönnum , en þó

kom þar um síðir, at lögbók var öll lögtekin, utan þa[u] cai^itida^

sem handgengnir menn vildu stæði tii konúngs orskuröar ok

erkibiskups; hafði öli alþýða þá lófatak um þat, utan ix menn,

þeir sem biskupi fylgdu, ok eigi gengu til handa þá er alnu'ig-

inn vægði ílrir vakli konúngsins ; vur fyrstr af þeim Arngrímr

Teilsson, annarr Snorri or Ásum, þriði Ormr frá Reyni, fjórði

Asleifr Klængsöon, fimti Eilífr son Özorar frá Uorni, sétti Sig-

fús slobbi, sjaundi "Magnús Pétrsson, átti-* Loplr llelgason-* . . .

Kallaði herra Loöinn alla þá landráöamenn, en Lopt því fram-

arr, at hann sagði liann svarit hafa tvá eiða ósæra, ok bannaði

lionum at fara með biskupi af þíngi, ok kvað hann vera skildu

í valdi þeirra. Ok er biskup \issi þat, baö hann Lopt með

sér fara, ok svá gerði hann.

i) ráU Víduliu (li'oniyr^i bls. 542, sbr. Tinn Joh. I, 120) bætii' vit);

af allri luglcigu íjár", en þcssi ovh finaast nú i engu haiidrití.

a) tU, b. V. S. s) ok, 5. 4) hinn níuada vantar.
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30. |>enna tíma óð herra Ásgn'mr mjök upp*i ^'^^' '^^^

orðinn íeldr á félagskap þeirra biskupSj þvíat Ásgrímr hafði

[tekit] Geirlaugu dóttur Jóns á Stokkscyri ok barnalj ok er

þat varð víst, tók biskup hana af honum , ok lét vera heima í

Skálaholti. Ásgrímr gerði sik reiðan uni þat; hann hafði ok

þetta vár riöit heim í SkálahoUj sem Loðinn kom áðr út um
hauslið, ok beðit Lopt mág sinn vera í bragði með sér, at

biðja bændr at styrkja sik tii bús, þvíat manninum varð kostalt

íkir þrennar sakir, örleik ok fjölskildi ok geymsiulcysi. En

þviat Loptr vissij at biskupi þótti hann hafa kastaö sér um
lil mótstöðumanna kirkjunnar ok frá honum, synjaði hann Ás-

grími liösinnis þessa. llann fór þá, ok baö fjár, [ok fckk^

af öllum bœnduni nokkot, utan þeim sem næstir vóru slaðnum,

ok kendi hann undirsetu Lopls ; firir því var hann á þíngl erfiðr

ok tillagasúrr um mál hans, ok lét þau orð frá sér íljúga, er

honum var mótdrúttr í, mcöau í þessu stóð. Ásgrímr þoldi

allar meingcrðir biskups ok Lopts heldr illa, þvíat hann var

af þeim velgcrníngum vanr, ok skildi live mikils hann misti;

en í annan stað lágu ok hiskupi verr Ásgríms meingerðir en

annarra manna, þvíat iiann þótlist af honum [hins] bezta verðr,

ok harmaði nicirr sakir fornrar elsku hans misræði.

31, Eptir þíng reiö biskup heim í Skálaholt, en herra Loð-

inn áEyrasand, ok hclt á búnaöi ; stóð þar á hinu mesta sundr-

þykki: Loðinn kallaöi þá menu , sem ekki játuöu lögbókinni,

landráðamenn , ok stefadi utan gervöllum, en Lopt segir hanu

at taka skildi , ok reka nauðigan á skip, þar til er höfðíugjur

landsins, þeir sem til þess vóru skipaöir ok konúngs starf höföu

í hendi, rituðu til hvárstveggja þeirra biskups ok Loöins, at

eigi skildist þeir svá óliðmannliga sem áhorföist; vóru mest at

því af leikmönnum hcrra Rafn ok herra Jón lögmaör; kom þá

svá, at hcrra Loöinn bauð biskupi á Eyrasand ok veilti fagra

veizlu; var þangat þá steíht þcim ix mönnum, ok handfestu

iiij af þeim utanferö sína, en allir aörir^ dóm á máh sínu, ok

sóru eiða, at veita konúnginum fuUkomliga hlýðui þaöan frá

eptir rélti'i skyldu; gafst'* þá upp, at þcir skildi cigi aliir ulan

fara, at herra Loöinn lét þá ok sannast, at baun hefði ofbráð-

liga talat. Var þar þá við herra Jón lögmaðr, herra þorvarðr

i) b. V. oytih' getg. 2) ok, b. v. S. s) gáCiist, 5.
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ok herra Ásgrímr; var l)á gcr, at bæn biskupSj miðlan a milli

biskups ok konúngs um sakeyri á þeim máluni, scm beyröu

Ul bciöni eör villu, svá ok ef menn töpuöu sér sjálflrj at minna

íclli undan erfíngjum cu bók scgir; þeir rituðu ok bænarstaö

sinn lil konúngs, at þat veri eigi óbótamál ef maðr vegr mann
í sjálfs síns lieimib*, ok svá þat, ef nokkorr maðr lieimtir gjölcl eptir

óbótamcnn ok þó með engum ófriöi. Ilerra biskupi samdi, at

kvcnnagiptíngar færi eptir bók, at iiöldnum bans rélti lil dóms

yfir bjúskaparmálum. |>at var ok bæn þeirra, at sú kona, sem

giptist firir ulau frænda ráð, misli cigi arfa sinna, en um sálu-

gjafir skildi standa til dóms konúngs ok erkibiskups. Biskup

hét ok, at dæma bvergi frckara bér um cn landslög segja, áðr

orskurðrinn veri reyndr, utan fé þat, sem klerkar afla af kirltj-

um, skilr hann undan. I>eir samþyktu ok um líundaskipti á

haust [ok malgjafir* lil fátækra manna, en or þeim kapilula;

^ef^ menn þurfu hey at kaupa', báðu þeir allir at sú klausa

veri or feld: ^jcf hann verr oddi ok eggju, sé úgildr, bvárt

sem bann fær sár eðr aðrar ákomur; ef bann deyr, sé undir

konúngs miskun". l>eir báðu ok at sekiaiaust veri
,

þóat fé

veri síðarr or afréit rekit en at iiij vikum; þeim samdi ok, at

þcir menn, sem áðr böföu afeyrínga, bafi at frjálsu. Or bónda-

bréfl samdí þeim al biðja, at eigi stæði í lofum um heygjafir

ferðamanna ok varðveizlu á ómaga cyri. Aðrar bciðslur þcirra

sýndust óskynsamligar , utan þær sem pröfast undir biskups

beiðslum. Um þessa bluti samdi þcim ekki: at sá sé iögmaðr

yfir kristnum réttij scm konúngr skipar til, svá ok um dóni

ok prófan , hvcrsu bverr er lögliga lil arfs getinn , svá ok um
þá klausu sem stóð í kristinsdómsbæiki , at þar sem ágreindi

guöslög ok landöiög'' skildi guösiög ráöa. En þóat eigi félli

allt saman með þeim
,
urðu margir góðir menn fcgnir þcssi

friðsæUi, þcir scm blutlausir vóru allrar undirbyggju, þeirrar sem

eptir kom. Fór biskup bcimleiðis, ok þcir mcnn scni þangat

böfðu komit til þessa máls. l>cir biskup ok berra Loðinn skild-

ust þá líkliga mcð yfirbragði, ok gaf banu biskupi landtjald

gott, þat sem hann baföi áðr baft á Saudinum ok á þíngi, því-

at biskup bafðí bonum áðr vcitt beimboð ok sæmiligar gjafir;

vóru þeir þá kallaöir sáttir. Slgldi Loöinn nokkoru síðarr ok

t) [ b. V. ept'ir bls. 718. 2) U) er, S, a) laiidsbúk, 5.
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herra l)orvarðr. — Á þessii ári var þat tíðinda í Noregi, at

Eirekr konúngr fekk iMargrélar, dótlur Alexandrs Skolakonúngs;

vóru at þeirri veizlu iierra Jón erkiijiskup ok aðrir innlenzkir

biskupar. I>á var Auðunn Jiestakorn hæstr í ráði með kon-

úngiuum.

32. Kptir þctta ilolnuðu upp margir öfundarmenn lærdóms-

ins, þeir sem sinn munn höfðu birgðan sakir vanmáttar meirr

en góðviija, meðan sannr faðir fóstrjarðarinnar lifðij ok sæmd
klerkanna, hinn miidi Magnús konúngr; kom þá fram þat spá-

mæli, cr hann talaði nokkorum vetrum firir silt andlát, þá er

hann sat með fám mönnum í einu berbergi, ok tók svá til

orös: al þetia lii" veri ófrjálst ok með margháttuðum skapraunum

ok erfiðligum, ok þeir veri sælir, er deyjaskildi; en þeir sem lijá

vóru, ok eigi litu á annat en hóglífi ok náðir, frið ok iarsælu

hans, þóttust eigi skilja, hví liann mælti slíkt, [okj spurðu,

hvar firir hann ialaði þetta. llann svarar: ^^mk vera yðr þikki

sem ek hafa litlar inæður eðr vanda í mínu ríki, en mer þikkja

margar vera ok miklar; en þótt at mikill ok margr vandi sö, at

stýra ineð hófsemd niiklu ríki, ])á lízt mér sá hæstr, at tempra

dóma [ok] greinir milii læn'dómsins ok leikmanna, svá at eigi verði

stór missmíði á". En þeir sem við hann löluðu mæltu: ,,svá

lízt oss sem sá verði yðr eigi mikill". Ilannsvarar: „svá mikill

þikki mér bann, at sælli veri liönir en lifendr
;
þá munn þér

vita í hverju ck heíi staðiT' — ok strauk um ennit — (ter sjá

haussinn befir í moldu verit iij vetr**. Barokþarraun á skjót-

liga, at forráðsmenn rikisins, þeir seni ráð konúngsins vóru

kallaðir, vildu at liUu bafa þær skipanir, sem Magnús konúngr

ok Jón erkibiskup böfðu skipat meö sönnum röksemdum, brjól-

andi þær niðr mcö sínum kappsemdum, en hirðirinn, sá er eigi

var veikr heldr staðiigr stólpi sannleiksins , vildi heldr sitja

firir reiði þeirra ok haröindum, en þegja yfir sannindum. En

þeir samneyttu þeim , sem hann bannsetti, vanvirðandi vald

heilagrar kirkju ok lyklana Petri, en gáfu honum sakir á svá

búit ofan , svá sem hann veri niðrbrotsmaðr konúngligs valds,

ok neyddi almúgann or bófi, en héldi lærdóminn rangliga upp

á leikmennina. Laust þessi bvass hvirfiivindr fyrst hjörtn þeirra

manna, sem Noreg bygðu, ok knúði þar kappsamliga kirkjunuar

formenn, en dreifðist síöan til várs útskaga.

Nokkoru síðarr kómu margar misþykkjugreinir upp hér
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ú landi milli manna. [Fyrrnefndr] herra Ásgrímr heimti skalta

ok þíngfararkaup at heimamönnum staöarins í Skálahollij en

biskup hannaði al þau veri greidd, þvíat honnm þótti ótrúligt,

at konúngr nnmdi pynda vilja Skálaholtsslað um þat, sem frelsaðr

var Hólaslaðr. I>ar kom nm síðir, at þetta var greitt af heima-

mönnumj þvíat þcir sátu ella firir lögleysum ok reiði Ásgríms.

Árni biskup hafði, sem fyrr segir, tekit Ketil Ketilsson

ok skipt fe hans, ok hiuk engum* meira, þá er öliu var upp

skipt, en hinn fjórða lilut innstæðu. Biskup beiddi uppgjafar

um allt þella, eðr- fjórðúngtöku; gerðu menn þat margir firir

hans sakir, sumir gáfu alU upp en tóku ekki; sumir gáfu ekki

upp, ok Yildu eigi taka utan fuUl, eu þess var engi kostr.

Guðröðr hét bóndi, sá er bjó niðr í Flóa, er hafnaði sínum

hlutu þann tíma er I>orvarðr hafði sýslu; haun sótti nú Ásgrím

at þessu máli , en hann heimU íit KaDi þessa skuld ok uðrar

fíeiri. Ketill kvaðst eigi greiða fe þat er stóð með kirkjumarki

í Efstadal, ok sagði stað ok biskup eiga allt þat er hann fór

mcð, ok þar kom, at biskup tók Ketil ok lið hans heim til

staðarins, þvíat hann þóltist þar frjálsligar mega halda hann

;

en Ásgrími h'kaöi stórHga iUa.

Snorri het maðr ok var Narfason, hann hafði kvángazt

suðr um heiði, en hanu var kynjaör vestan or Breiðafirði , ok

þar bjoggu bræðr hans : l>órðr á Skarði, en þorlákr bjó í Borg-

arfirði á Kolbeinsstööum; þeir vóru allir vitrir menn ok vel

mannaðir. I>essi 'Snorri hafði tekit með konu sinni land í

lljálmaholti, ok annat land, er Mörk hét. Loptr biskupsfrændi

bjó í lllíð hinni meiri. J>essir menn keyptu um lönd; tók hann

fyrst lliíð af Lopti, ok fékk í mót Lauga-lönd ok x\*= vöru.

En því at Snorra þótti bctra ávistar í Hlíð en IljálmahoUi, tók

hann af biskupi lllíöar-land, en fékk honum at móti IJjálmaholt,

Mörk ok þjótanda, ok vóru þessi landakaup vetri síöarr en

Loðinn sigldi héöan af íslandi. Snorri var mikill vin Árna

biskups ok þeir bræðr. Fór liann um várit bygðum í lllíð

með hyski sitt.

33. Á þessu sumri kom skip á Eyrar, ok kom frétt af

skipinu, at Lopli ræðisrnanni veri utan stefnt, ok kom honum

öú sögn svá haslurliga af Ásgrínii, at hann var kallaðr land-

i) cngi, 5. i) getg.; er, 5.
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ráðamaðr, ok hann skildi hönílum laka ok reka í skip nauð-

igan, ef hann vildi cigi fara lostigr, ok engi kirkja skildi halda

honum utan Skálaholts kirkja. Ásgrímr stefndi skjótt þíng, ok

bauö Lopti þangat at koma, en haun fór hvergi, ok lét búa

hvíhi sína í Katrínarkiriíju, ok þar svaf hann um sumarit langa

hrið. En þegar skipit var landfast orðit, sendi hann menn til

Árna hiskups með bréfum, ok gerði honum kunna þá frétt, er

hann haföi fengil um sín efni. Biskup ritaði at móti, ok gerði

útveg firir Lopti, ok kom sá maör eigi fyrr aplr, en hinir höfðu

út látiö er sigla vildu , ok var þat x nóttum síðarr en hinir

kónui á land. Enn iiaföi annat bréf komit til Lopts á sama

sumri, ok sat hann bæði. Ásgrími eirði þat illa, ok því iýsti

hann á þeim héraðsfundum, sem hann luifði viö bændr, iand-

ráðasök á Lopt, ok lakli konúngi alla penmga hans. liörð

orö fóru ok frá honum til þeirra manna, sem í mótbók höfðu

mælt, ok at þeir veri allir utan stefudir.

34. Á þessu sumri sigldi af íslandi [herra] Ilafn Odds-

son. forvarör var ok þann vetr í INoregi. 1 þann tíma

hljóp uiikill metnaðr í herra Ásgrím; var hann þá ok mjök

bundinn lirir konúngsboöskap; vóru ok þœr einar fréttir af

Noregi, at þar skeikaöi mjök sljórnin sem Jíkligt var, at slokn-

uðum svá björluui landsins lampa, sem var Magnús konúngr,

þeim sem sanua raun sanus góövilja sýndi, at um sína daga

var mjök í loga af eldi Irúarinnar, elsku sjálfs guös ok síns

uáúnga, en í hans stað veri kominu son haus, sá er barn \ar

at aldri, ok eigi hafði jafnlVamt sínuni föður kent hve sætr

sannleikrinn var; tóku niál hrir hann lendir menn , svá at ná-

liga vóru engir hlutir refsaöir, þeir sem landstjórn heyrðu, en

hinir sjúku hötuöu Jón erkibiskup, sinn sannan lækni, sem eigi

lét af at hirta þeirra lýti, ok vildu hann svipta sínu valdi seni

raun bar á. Af því gömbruöu óvinir náöanna ok frelsis heii-

agrar kirkju, er þeir trúöu sik skjótt nuuidu fram koma sinni

fýsi; vóx ok mjök af fyrrsögöum sökum inisþykki þeirra bisk-

ups ok Ásgríms, er hann kendi firir sitja skiida sína frændr

ok vini, þröngda móti lögunum af þeim, er umfram rétt vildu

lögunum ráða. iMörg önnur máiaferli stóðu í milli þeirra, bæöi

kaliaöi (biskupj iand undan houum á Daugstööum, ok eríiöaöi

honum í mörgu því, sem lionum þótti þat meö iögum gera

mega. I^enna vetr átli Ásgrímr för á Síöu austr, at herða at



krn^ b!sk. s«Sí.. fílSKUPA SÖGUR. 727

fyrrnerndam sakainönnum , at þeir jáði honnm utanferð sinni,

fe eðr öðru tillæti, en herra hisknp ritaöi til hins kœrasta vinar

síns, lUmóifs áhóta í Veri, at hann minli þá á lcyniliga, at þeir

hryti í engu vilja sinn eör ætlan firir Asgrími, at eigi heí'öi

hann firir þat hólsmun. IJann hað herra áhóta viröa, hvílíkar

honum þóltn sakir þeirra at gnðs lögum, svá ok hað hann

ábótann at skynja orö ok tiltæki Ásgríms, ok gera sér kunnigt

hverju hann færi í'ram. Ábóli geröi allt þelta, ok urðu bændr

fegnir, er þeir áttu ván nokkors varnarmanns, ok letu Ásgrím

ekki fang á sér fá, þá er hann reiö austr þangat. [Herra]

llunólfr ábóti ritaöi ok til hiskups, hver orð Ásgrímr haföi á

þíngi í Kirkjubæ, ok svá hvat þeir töluöu meö sér, at Ásgrími

þótti mikit at missa vináttu hiskups, ok vildi þar allt til vinna

þat er hann mætti af sjálfs síns efni, ok hetra allt ok hæta,

þat sem hann heföi verit mótdrægr heilagri kirkju, ok svá [at]

hann haö herra ábóta eiga hlut í at þeir mætti sáttir verða,

svá at vandræöalaust mælti standa, til þcss er konúngr ok erki-

biskup grcina allt þat, er milli nianna slóö; taldi þctta vera

hina mestu nanösyn allra þeirra, sem undir þeim hjoggu. Ilann

baö ok aðra eiga hlutí, at hann næði at halda naugstöðuni fram-

leiðls, ok mælti þelta allt með áhyggjusvip rniklum. En er

biskup vissi þessar grcinir, tók hann senn or, at þat veri yfir-

drepskapr Asgríms, at lála firir þeim manni líkligast, cr biskup

trúði framast; þvíat þat mátti alla tíma djarfliga segja, at hjá

Runólfi áhóta mnndi annarr endir mála Árna hiskups. J>eir

urðu ok sáttir á þat, at bændruir urðu ekki sekir, þótt þeir

vildi balóa lög ósvarit, ok ganga eigi undir þýngri lýöskyldu utan

nanösyn. Ilerra ábóti bað ok biskup minnast á, hversu hátt

hanii tók herra Ásgrím í fyrstu, ok at sveigja slíkt sem hon-

um þótti mátuligt vera, at höldnum guðs rétti i alla staði.

35. At hðnum þessum vetri vóx at nýju óþykkja milhun

biskups ok Ásgrnns, cinkanliga um mál Lopts, þvíat hann

sat þenna vetr í kyröum, ok firir þat er hann kallaöi hanu

hefði selda konúngs eign Snorra Narfasyni, landit í Hlíð, þat

sem hann átti þenna ííma er Loðinn gaf honum sakir. Hann

kallaði ok Snorra sitja á ótekinni konúngsjörðu. Firir þetta

segir hann hvárigum þeirra óhætt skildi vera, utan þeir gengi

at' boröi við hann. Nú þvíat Ásgrímr vildi eigi aptr gjalda

skatta þá, sem hann tók af staðarins heimamönnuni, lýsti herra
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biskup yíir honum forboði, at firirsögðuni iij áminníngum.

Enn féllu þó fleiri hlutir lil, er herra biskup gnf honum sakir

[á: þar' sem hnnn hélt fram konúngsbréfi um vali ok lögsugu

yfir kristnum rétti, ok at eigi gangi guðslug yfir landslög. þetla

vár stefndi herra Asgrímr Lopti til þess þíngs, er hann átti, en

hann fór með cngu mólij ok lét Ásgrím ekki vita af ællan sinni

fyrr en hann kom til skips. Asgrímr valdi honum murg digr-

Hg orð , ok kallaði hann landráðnmann ok eiðrofa sem fyrr,

en Loptr segir at móti, athann bafði at allra bygöarmanna vitni

alla lýðskyldu konúugi goklit, ok hvergi óframarr, ok hann skjóti

öllu sínu máli undir konúng, ef bonum sýndisl hann í nokkoru

brotligr vorðinn. llerra biskup ritaði ok með bonnm til [berra]

Eireks konúngs, ok stóð þat þar í meö öðru, at liann sendi

bonum Lopt frænda sinn
,

biðjandi hann , at hann gerði hans

crindi [golt] firir sinn berradóm ok þá hollustu, sem bann baföi

afföðurhans, okhannætlaði at réttindum bonum at veita gott

ok sæmiligt trúnaðartraust í alla slaði, sér til sœmdar en Lopli

til sannrar giptu, ok bonum til eptirlætis ok öðrum þeim sem

bonum þætti varöa; ok lét hann þat fylgja, at ferö bans dvald-

ist sakir tilfellis, en eigi firir illvilja við konúng. Var þetta

ritað ij nótlum eptir Laurentiusmessu , ok var þá ekki frétt til

skipa. iíeir Asgrímr ok Loplr mágarnir skildu með engum

blíðskap. I>at skip, sem Loptr var á, tók Noreg, ok kom [hann]

um baustið til líjörgvinar, ok var í Bræðragarði um velrinn.

Eigi kom liann fyrr fram bréfi þvi, sem hann fór með, en irær

vetrnóttum á JónsvuIIum. Ekki gat bann við konúng talat

annat en heilsat á hann
,

þvíat bonum var bannat at koma

á konúngsgarö. I>ó var hann í minnisdrykkju með hirðmönn-

um, en var þó utanbrautar ok stóð undir beitum ok illyrðum.

36. Út híngat til íslands iluttust þetta sumar þau [hin]

hörmuligu tíðindi, sem í JNoregi böföu gerzt, er drottníngu geröi

daufa frá hversdagslegri tíða- heyrn, uk eyru fíestra dugandi

manna um sluudarsakir : at synir myrkranna ráku i'rá sér með
valdi bit bjarta Ijós Niðarósskirkju, Jón erkibiskup, gerandi

bann útlægau, ok með honum Andrés biskup af Oslo
,
þorfinn

biskup af Hamri , ok menn þeirra. Kom þat spámanns. orð

þar fram, er forðum var firir sagt: .Jjósla mun ek hirðinn.

») L gPtg.^ ok þeim, S 'i) V', ti^inda, S.
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en lijörðin mun dreifast"
,

þvíat síðan [tyrrnefndr] erkibiskup

var landflæmdr, kallaði faðir allra miskunsemda liann (il si'n or

harki þcssa heims nær jólum. Loplr sondi bréf til biskups
~

Árna, rituö undir sínu innsigli, með því bréfi Eireks konúngs

ok droUníngar, sem váltaði þá skipan, er ger var til íslands.

En í þessu bréfi slóöu þessar klausur : ^j}at vil ek at þér vitið,

at yðvart mál er mjök afflutt í Noregi; vóru mér sýnd bréf

þau, er rituð vóru af íslandi til míns herra, með herra Erlcndi,

ok má vera þeir þikkisl ritað hafa nær sönnu, en yðr þikki

heldr frckt; vóru þau ok svá haröiiga tekin, at þit biskuparnir

vórut nær kallaöir landráðamenn , ok mest firir þann hlut, at

þér stóöut mót herra Loðni á þíngi. Margir harðir hlutir hafa

í Noregi ger/.t milli konúngs ok erkibiskups ok annarra lærðra

manna: [hcrra Andrés plyttr grafinn' í banni erkibiskups í

postulakirkju , ok brotinn stöpuliinn at Kristskirkju af herra

Hjarna kanziler, lil at hríngja móli líkinu, ok svá var hríngt

um allan bæinn í banni kennimanna. I>á var prestuni öllum

stefnt út til konúngs ok gervir tveir koslir, annattveggja at

vera útlagir, eðr halda fornar siðvenjur ok sýngja messur,

hvat er biskuparnir sögðu; en þeir kusu at sýngja. fá átti

herra Auöunn þíng í Maríukirkjugarði , ok vóru þá gervir út-

laga[r] menn Arna biskups í Stafangri, firir þat er hann vildi

cigi at þeir gyUli leiöangr konúngi ; stukku þeir við þat or

landi, cn herra Gauti í Tolgu tók fé þeirra. Slikl hit sama

var gert við menn crkibiskups í þrándheinii. Erkibiskup hefir

ok marga konúngsnienn bannsett, ok láta þeir eigi sem þeir

viti. i>ví bið ek , minn herra, at þér samþykkizt firir guðs

sakir við konúngdóminn , sem þér þikkist framast mega, þvíat

betra er at vægjast til góðs en bœgjast til ills', því at ek veit

firir víst, at eigi mun hér á íslandi ófrekara gengit at kenni-

mönnum, en nú er í Noregi, at ætlan ráðsins. Nú gefi guð

yðr gott ráð til þessa ok alis annars''. Loptr ritaði ok annal

bréf til Árna biskups, hversu Jörundr biskup hafði svarat

konúngs bréfi, ok þat var i[nn]lak í því, ut staöir skildi í ætt

hverfa, svá sem fyrr var, á öUu íslandi, ok sá kristinnréltr

vera, sem stóð um daga Ilákonar konúngs ok Siguröar erki-

biskups, ok segir at þeir Jörundr biskup [ok herra þórðr- hefði

i) [ lei^r.; lierra A. fiuttr ok grafinn, S, «) [ b. v. eptir getg.
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l'uiidizt ok fór með þeim lagliga; liaiulsalaði biskup herra

Jíórði á IMöðruvöllum kirkjuhiuta, ok játaði upp* öllum slöð-

um í Noröiondíngafjórðúngi
,
þcim sem herra llafni ok öðruni

skynsömum mOnnum þætti rettiligt tilkall vera. Árna biskupi

brá nokkot við þcssa frétt; en þvíal fleslir hlutir bitu h'tt ú hann

utan þat, ef hann þóttist í nokkorum liUitum eigi fram halda

réttindum kirkjunnar eptir skyldu, tók hann þat ráðs, at rita

til Runólfs ábóta vinar síns, ok sendi honum Itansscripla kon-

úngs bréfs ok Lopts bréfs, ok bað hann þýða sér konúngs

bréfit, ok þar [á) ofan leggja ráð á, hversu hann skildi breyta

í þessum púnkt. Eu ábóti ritaði at móti sinn skiluíng, þann

sem hann setti yfir bréfit, ok þar með þat ráö, at hann héldi,

sem framast veri föng á, kirkjunnar rétti eptir sinni skyldn ok

nauðsyn. — I>etta haust rituðust þeir biskuparnir nuu't í mill-

um, hverir þeir staðir veri, sem þeini þikkir konúngsbréfit á

kveða at taka skildi, þvíat Jörnndr biskup hafði meiri brögð undir

skauti en staðamennliugðu, sem síðan bar raun á með framkvæmd.

Ilerra Ásgrímr vóð nú mjök uppi sakir þessarra frétta, ok

þóttist nú hafa hagldir fengit á sínum málum. J>etta haust

kærði hann á fyrrnefndan Ketil Ketilsson um iandit, á Snorra

ura ásetu ílhöar-lands ok fjártekt. Nú þvíat hvárgi vildi hafa

hans tillögur, ok eigi festa í hans vald eðr konúngsmanna,

tók hann Keti^ á Torfastöðum, ok flutti mcð sér ofan í Hjálma-

holt, ok hét honum mörgum haröindum, en þó lét hann hann

lausan ú söniu viku. Svá tók hann ok Snorra við Skaptaholts-

rétt, ok hristi fjötur at honum. Af slíkum hlutum ok mörgum

öðrum svall mjök meö þeim biskupi ok Ásgrími , svá at hann

var jafnan í forboðum.

37. [I>enna vetr fóru menn^ ,í millum herra biskups ok

herra llafns, ok var talat, at þeir mundu hittast at þessum

málum, sem í bréfi konúngs ok drottníngar stóðu. Um várit

var fundr stefndr í Brautarholti á Kjularnesi, ok kom þar biskup

ok Ilafn ok mart annat stórmenni ; bar Rafn fram konúngs er-

indi, ok bréf þau sem þat var sett í, at allir þeir slaðir, sem
rangliga eru teknir af ieikmönnum, sem jafniiga höföu setið á

með réltri ok lögligri hefð þeir ok þeirra foreldrar, ok haldit

upp skyldum cptir réttuni máldögum, en nú vóru klerkar rang-

liga á settir, skildu aptr hverfa undir leikmcnn, sem var á dögum

-i) U; af', S, [ nienn fóni, S,
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Ilákonar konúngs Hákonarsonar ok Sigaröar erkibiskups , ok

al slíkr skildi vera krislinsdómsréUr í smá ok stóru, sem var

nm þeirra daga; svá ok nm líundir ok alla aðra hluli; en um
fálkaveiöar skildi fara epUr konúngsbréfum ok skipan herra

Rafns; en þeir, sem [móU] geröi, skildi svara fuHkomnu bréfa-

broU ok konúngs reiöi. Yóru þessir staðir áncfndir: Staör á

Snæí'ellsnesi
,
Keykjaholt ok Selárdah', ok aðrir svá til komnir;

var ok [lierra] llarn skyldaör til at fylgja heföarniönninn at fá

þessa |staöi] aha. En biskup svaraöi á þá leið bréfinu, at

konúngr kallaöi þá staöi rangliga tekna, cr ætlarmenn hcföi

jafnhga á setiö ok haldit epUr skikiaga aht um daga llákonar

konúngs ok Sigurðar erkibiskups; ,^en ef ekki finst skilorðit Ul

at í ætt skuii ganga, eör or æUinni hafa gengit varðveizlan

mcö sölum eðr kvennagiptíngum, eörþeir kahi tU slaöa*, sem

með fé hafa keypt eðr þeirra formenn , eðr þeir kalli nú tií

meö konúngs \aldi, er með biskups valdi vóru í setUr, eör þeir,

sem sjálfviljandi hafa upp gefit í biskups vald , cðr þeir, sem

biskupar hafa skipat á dögum Sigurðar erkibiskups ok ílákonar

konúngs, ok jafnan biskup firir ráðit meirr en xxx vetra, eðr

klaustr hafiástaðit: þá finnum vér hvcrgi slíkt Ulkall í bréíinu".

38. llerra Uafn segir, at hér lágu slíkar atgerðir til, sem

í Noregi vóru fram hafðar, ef biskup vildi eigi samþykkja kon-

úngs boðskap. llerrabiskup sá þá mikinn vanda iíktvær hendr,

hann sá, ef hann léU ckki af smum niun, at margr maðr óverðr

ok saklauss mundi gjalda þessa sundrþykkis , en kirkjan ok

lærdómrinn mundi verða vanvirör. |>ví leitaÖi hann þess ráös,

at firir náöa sakir i'ólkinu sýndist hann samþykkja boðskapinn;

ok epUr margar grcinir ok langt viðtal jáöi hann at þola, sakir

góðvilja við viröuligan herra Eirek konúng hinn kórónaða, ok

herra llákon hertoga, sonn ágæts Magnúss konúngs ok frú

íngibjargar droUníngar, þar til er skipaðr vcrðr erkibiskup til

Niöaróss: þann boðskap, er þetta bréf váttaði, er Eirekr kon-

úngr sendi með herra Ilafni, cptir því sem herra Jörundr hiskup

á llólum haföi þá játað firir sína hönd at þola, ok eigi sé í móU
skyldri hlýðni við almáUigan guð. — Ilerra llafn hét á mót þess-

um hlutum Árna biskupi, at tíund skal greiðast af konúngs-

eignum biskupi ok heilagri kirliju, þcim öllum, sem hann á ok

i) stada, S,

I. B.

») biskups, 5.
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undir hann kunnu falla í Skálaliolts biskupsdæmi , ok lialdist

sá réttr biskupsstólsins, scm stóð áðr hann var biskup, ok hon-

nm þolist þvíh'kt sem herra biskupi at rTólum, ok eigi sé önnur

þýngsl á þessi ofan lögð af konúngsmönnum við heilaga kirkju

ok herra biskup eðr hans vini, né aðra menn. Ok eptir þetta

slyrktu þeir sín jáyrði rituð með sínum innsigUim. f ar kom

þá ok herra Ásgrímr, ok sömdu þeir biskup þá um skatta ok

þíngfararkaup, þau sem hann hafði tekit um þrjú ár af heima-

munnum staðarins í Skálaholti, at hann skildi þau út greiða

um várit eptir í hendr Ifafr-Birni. Eptir þat leysti biskup hann

af forboði sínu, því er hann hafði hann í seltan meðan hann

vildi eigi greiða. Af þessum fundi reið biskup heim, en þeir

herrarnir í sýslur sínar, ok skiidust þá með blíðu. — Á þessu

ári andaðist Martinus páíi ok Karl konúngr á Púli, Pétr biskup

í Orkneyjum, ok Magnús jarl Magnússon þar enn í Orkneyjum.

Engi var þá enn erkibiskup fenginn til Niðaróss.

39. Sama vár ok þeir Árni biskup ok llafn Oddsson höfðu

fundizt í Brautarholti, kómu saman formenn landsins ok aðrir

handgengnir menn, ok með þcim bændr ok alþýða, at fylla

með verki þá œtlan , sem þeir höfðu fyrrum samþykt í hjarta,

ok staðfest með tilskipan túngunnar, en þat var, at taka af

lærðum mönnum kirkjueignir þær, sem þeir héldu áðr at gjöf

eðr lilskipan biskupanna, með valdi en eigi með jafnaði, meö

liðsfjölda cn miðr mcð skynscmdum eðr réltindum. En þó at

margir þeir, sem meirr elskuöu myrkr en Ijós réttindanna,

fagnaði því, er kristnin tapaði sínu frelsi, var hinn þó stór-

mikili fjöldi mannfólks, er stynjandi stóð í þessu verki, sakir

hrœðslu, fjárláts eðr sviptíngar sœmda, cf þeir sýndi sinn al-

huga öðruvís gerandi en þeir scm bréfm báru þýddu þau.

Vóru eigi at ehis í þessi tölu múgamcnnirnir , heldr margir

handgengnir, þeir sem þat vissu, firir hvern flutníng þcssi bréf

vóru fengin, at kirkjunum veri eigi mcira frelsi gcfit, cn at

halda svá mörgum lærðum mönnum kost á hverjum tólf mán-

uðum, slíkan sem forn siðvenja er; ok at móti því sem mál-

dagarnir vátta, at allar kirkjur ok cignir þeirra cru guði gefnar

ok hans helgum mönnum, hvárt sem þat er land cðr lausir

aurar, ok þat sem fylgir cðr til kirkju liggr; svá ok at móti^

&etg.; met), 5.
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þeirri grein, seni landslög bjóða undir pínii tólf aura gjalds,

ef maðr tíundar eigi eign sína í föstu ok lausu á hverjum tólf

mánuðum, cn þessar eignir hafði engi tíundat frá upphafi krisl-

indómsins á váru landi, sem guði vóru gefnar, sem máldagarnir

vátta, utan af einum Llítardal galzt líundir, ok fátœkum mönnum
einnsaman þeirra fjórðúngr. En þó at þessir hlutir skoraöi

samvizkur manna á fornum landskap, vóru enn sumir menn hærri

vizku, þeir sem kunnu sjá ok lesit höfðu lögtekna skipan þost-

ulanna, páfanna, ok kennara kristninnar, at' allt þat, sem guði

er gefit ok helgat, [á]- eplir sameiginligum lögum at vera undir

vernd ok valdi
,

skipun ok forsjá biskupa ok lærðra manna,

nema framarr taki þeir af kennimönnum í vild þeirra ok góðri

samþyktj ok at þær megi [eigi] eignast né í erfð takast, hafast

né haldast forsvaranliga-* af leikmönnum, utan sálutjón sjálfra

þeirra. Yóru ok eigi at eins margir á þessi trú, þeir sem

hcima sátu eðr hjá þessháttar framferðum stóðu, heldr ok

þar með þeir, sem sjálQr tóku firir grimdar sakir kirkjurnar,

ok gjarna vildu hafa þagat ok heima setið, á þá leið sem Ju-

dam fór með fagnaðar -j>rocm7'o«c á pálmadegi móti várum

herra, [en] þorði eigi at verja líf hans á píslardegi hans, ok

var þó at hváru eigi umskipt mcð öliu trúan, heldrþrotin. Ok

svá sem Júöar þessir sömu fögnuðu litlu síðarr Krists upprisu,

fögnuðu ok margir hverir af hinum instu hjartarótum skamms

bragðs leiðréttu lærdómsins.

40. I þessum fardögum var herra Arni biskup víss orð-

inuj at leikmenn höfðu saman bundizt at setjast á kirkjueignir^

ónýtandi meö öUu þann skilníng bréfsins, þess er af höfðíngj-

unum kom hit fyrra sumar, sem herra Arni biskup ok Jörundr

biskup ok IVunólfr ábóli í Veri höföu allir samanritað, til þess

at eigi sýndist þeir taka konúngs ráð framarr en veri sekt á

við guð firir þröngíng lærdómsins, ok hins annars, at eigi sýnd-

ist þeir samþykkja uppá kirkjuna ágang leikdómsins , ok þess

hins þriðja, at þeir veri eigi aptrhaldsmenn eðr niðrbrotarar þeirra

skynsemda, sem fornir menn ok lögfróðir á landi hér váttuðu, bæöi

cptir sinni samvizku ok sannsýni ok sinna firirmanna, at trautt

eðr eigi mundi finnast sú kirkja eðr kirkjueign, at eigi mundi nú

eiga atveraundirbiskupavaldi, okþeir mundu eigi fengit hafa,

getg. ;
ok, S, -i) l). V, eptir gctg. a) U; forsamUga, S.
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íirii* þatj er shilorð þeirra ok ináldagíir vóru eigi lialdnir, ok

víða gripuni þcirra eðr eignum sukkat, eðj* sjálfar þær söluni

seldar eör kaupum keyptar, þó með fornum landsretti veri

sóttar. Ritaði iiann í allt sitt biskupsdaími , at engi maðr

skildi greiða leikmönnujn ncitt þat land , er kirkja œtli , né

nol^korn part þeirrar eignar, sá sem áðr hélt þa^r af honum

firir gjöf eör skipan, lieldr skildu þeir vátta, at leikmenn tóka

þat allt, sem kirkjunnar var, móti þeirrá vilja, at eigi yrði svá

illa, at þeir sýndi sik ómáttuliga at fá sæmd aptrgjaldsins , ef

þeir sýndist samþykkir ósæmd burtrekstrarins. Höfðu ilestir

ok þetta heilræöi, ok ráku sumt í burt þat sem þeirra var, en

böunuðu þat sem kirkjunnar var. Sumir biðu or stað, ok létu

þá, sem til kómu, ætla sér þat, cr [þeir] eigi vildu hafa. Sumir

geröu margan ógreiða þeim sem lóku, svá at þeir urðu sjáifir

fé at safnaj eör sækja þangat scm var, þat er þeir vildi sér

skepja. Vóru þá teknir þessir staöir; Oddastað tóku Stcin-

vararsynir Sigbvalr ok Loptr, rjúrandi dóm herra Jóns erki-

biskups, ok geröi hcrra* Sighvatr þat meirr firir ákall ok frýju

löguuauta öinna en sinn vilja, sem síðarr bar raun á. Fór

þá Grímr prestr á Brciðahólstaö í Fljótshlíð. Eyjólfr Andrésson

tók Hraungeröi; Hámundr, INarfi ok Skúmr Garðastaö af sira
f r

Olafi Magnússyni. Snorri higimundarson tók með Páli ok Lopti

[Kctilssonum stað- í Hítardal af Jóni Holt, er þar haföi vcrit nær

xl ára. Olafr Arnórssojr* ok Brandr Guðmundarson tóku Stað

á Snæfellsucsi af sira Tjörfa. Skúlasynir tóku Stað undir

Hrauni. l>órðr ok móöir iians tóku Kvennahrekkustað [afEyj-

óUi presti Halldórssyni-^. I^orgils Hauksson tók Setherg. Stafa-

holt var ok lckit. Jíjörn Hufgusson tók Hjaröarholt. |>orgrímr

Einarsson tók Staö í Steingrímsfirði. Selárdal tók Thomas
Snartarson. Eirekr Maröarson ok Sveinbjörn súövíkíngr [tóku]

Holts'5 kirkju í Önundarfiröi. Kiemet tók kirkju undir Gnúpi

[í nýraliröij. Einarr þorvaldsson tók kirkju í Vatnsfirði, ok rauf

dóm lierra Jóns erkibiskups. í Austfjörðum tók Magnús
kirkjueign í Ási. Yiðnæmr ok Skcggi tóku pváttárkirkjufi ok

allt hennar góx.

i) sira, S. 2) [ getg.
j KctUsta^i, 5. 3) V\ Andréssoii, S.

4) [ V*, ok Eyj. prestr H. son; S. a) geíg.; Hvaleyrar, 5.

t.) V'y X>vcvárkirkju,
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41. Firir þessar sakir varð inikit sundrþykki munna á

milli. Lcikmcnn kölluðu, at biskup ryfi súltniál þat, er gert

var í lirautarholti, er hann iagði óbhðu á þá sem slaöi tóku,
4

ok lct lýsa, at þeir vóru at óvilja han[s] feknir, víröaudi eínkis

þann púnkt, er hann jáði at þola en eigi at samþykkja, ok þó

þat eitt, er eigi veri á nióti skyldri hlýöni við guð. En biskup

segir, at þeir skildu oílVekl konúngsbrefit ok færðu hans orö af-

leiðis, ok hann heföi, svá sem liólabiskup, játað at þola réttskilinn

konúngsboöskap
;
sagðist ok lauss sinna ummæla viö þá, sem þeir

rufu sín ummajli við hanUj ok stóð meöþessu l'ram tilþíngs. Nú
því al Árni biskup haföi skilit [á, at* Ásgrímr skildi aptr greiöa

þriggja ára þíngfararkaup (okj skatta þá, sem haun haFöi tekit af

staðarius heimamönnum, heimti líafr-Björn skatta af honum, ok

fékk eigi iirir þíug. llcrra Ásgrnnr var þá ok koiniun bygöum í

Traðarholt^, þar haföi hauji látiö húsa sér til vara, et' biskup tæki

al'honum Baugstaöi. Eyjólfr son hans átti Guðrúnu Garösdóttur

or Austljöröuui, ok unui lítiö, cn fylgði íngibjörgu af Stokkseyri,

dóttur Jóns, er þar hafði búlt; líkaði biskupi þat iUa ok gat

lítið at gert; vildi Eyjólí'r Iionum eigi rétt af sínu máU gera;.

skildi þat ok enn mjök með þeim biskupi ok föður haus.

42. Á ]*ctrsmessu rcið herra Rafn Oddsson til þíngs, ok

með honum herra Ericndr ok herra Ásgn'mr ok herraJón lög-

maðr, ok íjöldi annarra manna; var þá gengit í lögréttu, ok

lesit bréf konúngs ok drottníngar, ok aktað af leikmanna hendi

hversu prestar höföu af stöðum gengit, þótti þeim eigi haldit við

sik af biskups hendi eðr prestanna, ok eggjuðu sumir horramenn,

ok svá margir múgamcnn, Ilaí'n ok lögmenniua, at lögtaka allt

þat scm í konúngs bréfi stóö, ok með þessu atkalli var upplesinn

samníngr sá, er í Hraularholti vargerr, ok svá bréíit, ok tekit liönd-

um upp í lögréttu, ok staðfest þetta allt með lófataki, ok mart var

annat talal á þcssu þíngi. — Nn koni þessi frétt í Skálaholt. Biskupi

brá skjóttíbrúu, ok kallaði at þcir heföi lcitt inn nýjar skipanir

móti frelsi kirkjunnar; ok er þessi frétt ok hans upptekja kom

á þíngit, riluöu þeir herra llafn ok lögmennirnir ok aðrir hinir

beztu menn lil hans, biðjandi, at hann riði á þíngit með ábót-

um ok próí'östum, þeim sem hann mætti ná, ok at þeir endr-

semdi samníng sinn ok þat scm á millum stóð; buðu þeir at

i) [ U', uf, S. a) U; Staí)arhoU, S.

«
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láta eigi Yið vera, þá er samtal veri, Ásgrím ok Erlend, at

því heiliigar yrði or höggnir aHir þverúðar þreskeldir af beggja

hendi. Ok sem þessi bréf kómu til biskups, sá hann, at þeim

herramönnunum þótli eigi við sikhaldilaf hendi klerkanna, en

vissi á sik, at honum þótti eigi við sik haldit þat sem honum

var jáð cf hann þoldi konúngs boðskap. Ritaði hann at móti,

eptir tekit ráð af þeim mönnum sem hjá lionum vóru, at hon-

um h'kaði vel al [þeir taUsU við í náðum, at fráskildum þeim

mönnuni, cr h'kligt má, þikkja at ógreiði standi af; svá ok, at

þeir hétu honúm ok hans mönnum í griöum at fara á þíngit

ok af. Skoraöi því biskup þessa hluti, at honum kom leyni-

h'ga sú frélt, at gert mundi við hann sem við erkibiskup var

gert, ok haldit mundi biskupstíundum, ok at cngu hlýlt biskupi,

ef hann játaði eigi at halda konúngs boðskap. Fór þáMagnús

Péirsson mágr biskups ok Ketill Ketilsson
,
þeir sem áðr vóru

af þmginu íil biskups scndir, aptr á þíngit með biskupsbréfi;

vóru ok nokkorir hUitir í einkamálum, [cr] þeim tveimr bar í

milUim, biskupi ok Kafni, ok þeir einir vissu ; ok jafnskjólt játaöi

llafn biskupi ok hans mönnum griðnm, siíkum sem iiann beiddist.

Fór þá Jón llolt hcim í SkálahoU, ok segir biskupi þelta; reið

hann þá skjólt á þíngit. En þvíat honum þóUi klerkar þeir,

sem á þínginu höföu verii, ok eigi átlu at ufsakast firir fávizku

um þat- er þeim var skylt at vita, hafa í bann fallit, hjávcr-

andi ok sem samþykkjandi því, er leikmenn lögleiddu bréfin

;

leysti hann [þá] sem til hans kómu, ok mælti í fyrstu, at allir

þeir sem í lögréttu höföu verit veri í sh'ku banni. þann dag

var gcngit í lögréttu , ok var biskup mjök heitr firir sagðar

frétUr. Hann spurði þegar opinberliga, hvat þeir hei'ði lög-

leitt á þessu þmgi; en herra Jón lögmaör hafði svör firir þcini,

ok var blíðr í máli. Biskup mœUi þá: (tSvá er mér flutt, at

þér hafit greinarlaust allt þat lögtekit, sem í konúngs bréfi ok

drottníngar er ritað, því sem í fyrra sumar kom UI íslands, ok

broUð biskupa bréfit, sem ek lét lesa í þessi sömu lögréttu,

sem nú stöndum vér í, ok [leitt inn^ mcð lófataki nýtt ófrelsi

móti heilagri kirkju. I>at má ok cigi annat skilja, [en] at þér

sét af sjálfu verkinu, ef þetta er satt, í hít mcira bann fallnir'.

Jón lögmaðr scgir þá: „vér höfum þat löglciU, at sú sætt skal

[ l>at tali^, S ») [ lótu menn, S
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haldast, sem í BraiUarholti var samna". Ok er þessi svör

heyrði biskup, mælti hann: ^^er nokkot svá fleirum gefit en

þér, sem nú mælir þú"? — þá segja nær allir, at þetta veri ahra

þeirra ástundan, sem hann hefði cinn játað. Biskup mælli:

^(gjarna vilda ek því trúa hér um, sem bezt semdi, en skjótt

munu þér sjálfir bera yðr vitni um þetta". Síðan túkst tal

með þeim ok varnir af beggja hendi, hvat hvorjum þótti eigi

haldit; kæröi biskup á þat, er þeir einir höfðu glósat bréfin sér

til handa, ok kallaði langt gcngið um þat fram á kirlíjuna, scm

þat váttar, ok rétlskilit er, ok færði fram sína glósu ok herra

Jörundar biskups ok herra Runólfs ábóta [í Veri^ ; hann sagð-

ist eigi liafa fengit þat frelsi staðarins í Skálaholti ok hans

heimamanna, sem jafnan stóð, áðr landit gengi undir konúng-

inu, ok jafnan hélzt á Ilóiastað, ok lionum var játað í Brautar-

hoUi, ok sýndi með fullum skynsemdum, at konúngar virðu-

aldrei fremri þegnskykkr* staðarins heimamönnum, [en áör-*

en landit kom undir þá höfðu landsins formenn átt ok haft;

ok i þessu ákalli leiddu sýskimennirnir nýtt ófrelsi móti fornu

kirkjufrelsi. þar næst tjáöi hann
,

[at] áðr landit kom undir

konúnginn guldust af hvers manns eign tíundir biskupi ok heil-

agri kirkju, kcnnimönnum ok ölmusumönnum , en nú sviptu

konúngsmenn þessu frelsi þá sem hafa áttu, hvervetna þar sem

undir konúnginn félki eignir firir sakferli, eðr kaup, eðr gjafir,

ok þat mátti kirkjunnar skaði vcrða, sem lengr stæði konúngs

vald á landinu, ok mætti eigi svá búit standa. llann taldi þar

nœst um fálkaveiðar, at konúngsmenn tæki þær móli fornu frelsi

af kirkjueignum. líann laldi ok um tolia líoltskirkju í Önund-

Ih'ði, at þat veri rangliga undan henni dregit. Ilann taldi ok

á þá um þat, at þeir meinuðu honum nýjan kristinnrctt, þann

sem skipaðr er eptir hclgum Dccretum, firir þá skynsemi, at

þat vóru hér lög á iandi fyrr, áð[r] þat kæmi undir konúngs

vald, at guðslög réði
,
þar sem þau grcindi á ok landslög, ok

þessu síuu frelsi mætti kirkjan með engu móti týna. llann

segir ok , at konúngsmcnn tóku rangliga á sik dóma ok lög-

sögn yfir andhgum híutum; hann scgir ok, at konúngsmenn

gcröi rangt, cr þcir þýngdu eðr lögræntu frændr hans eðr

i) [ b. V. U. 2) gctg. J urðu, 5. 3) getg.^ þegnskyldum, 5.

4) [ gctg.; cigeiKli', S,
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mága eðr starfsmenn, firir þat, er þeir skildu eigi við hann*

þar sem hann vildi eigi láta réttincU sín eða heilagrar kivkju

íirir þeim. Vóru þessar sakir gcfnar ilestar herra Ásgrími

ok Eyjólfi syni hans, þvíat hiskupi þótti Ásgrímr rangliga reist

hafa mörg mái, fyrst á Lopt frænda sinn ok Ketil Ketilsson,

þar næst á Snorra í Hlíð, ok marga aðra; svá þólti honum ok

frekt sótt ú þá, sem herra Loöinn gaf sakir, því at þeir vóru

þá enn eígi frjálsir orðnir. Hann taldi ok á viö Eyjólf um
konumál ok líundavbald, ok wvíy osttoU , ok um eiöfall , ok um
vápnahurð í kirkjur. IJann taldi ok á Ásgrím firir þat, er hann

gaf þeim munnum sakir, er málum skutu undir biskups dóm;

svá ok um orð þau, er hann haföi talat til niðranar kirkjum.

Hann sagöist ok eigi annat þola mundu, en Niðarósskirkja

héldL hér á landi sínu fornu frelsi ok fálkakaupum, flutníngum

hrennisteins ok mjöls ok annarra hluta. Hann segir ok , at

þeir mundi eigi neinn samníng viö hann gcra, utan konúngs-

menn gerði honum rétt ok heilagri kirkju, svá Ásgrímr ok

Eyjólfr son hans, sem aðrir; svá ok, at hann megi halda því

frelsi, at skip staðarins gangi. J>ar eptir segir hann, at hann

viil at [hcrra] Ilafn ok aörir konúngsmenn fúi af konúngi^ aptr-

komu Lopts, ef hann iieíir eigi úðr orlof fengit. Eptir þat

sagðist hiskup í engum stað úhyrgjast vildu þau kirkjufé, sem

herra Rafn hafði taka látið, ok hað hann þar síöan öllu firir

svara. Hann sagði ok, at staðr í Odda ok Vatnstjaröarkirkja,

ok þær kirkjur, sem fornir máldagar segja biskup eiga ok hafa

vald yfir, má engi þýöa at takast ei[gi] firir konúngshoðskap.

f)á er lierra hiskup lauk sinni ræðu
,
gekk fram sira Jón Holt,

ok kærði á Snorra hónda Ingimundarson ok Kotilssonu, at þeir

hfifði ólögliga tekit firir honum kvikfé mart, ok heiddi herra

hiskup at hcimta at nefndum mönnum fyililiga sín réttindi, cn

þeir svöruðu at móti, at þeir hefði eigi meira tekit með [herra]

llafns ráði en þeir áttu at hafa.

43. Um alla þá stund, sem herra biskup talaöi, hlýddi

herra Rafn ok aörir konúngsmenn. Eptír þat mælti hann:

„undarliga víkr nú viö; þeir gefa oss nú sakir, er vér hugðum

at oss ætti sakir at bæta; þeir kalla oss at hafa rofit vúrt sátt-

mál, ok þeir kalla oss liafa gcngit yfir konúngshréf, er oss

j) en, b. V. Sj U* 2) þingi, S,
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þikkja brotið Iiafa þau sömu bréf; en ver höfum því síðr yfir

þau tekit, at vér höfum þeim víöa vanfylgt, því at enn eru þar

margar kirkjur óteknar, sem bréfin segja rétt teknar; viljum

vær því síör niðrbrjóta kirkjunnar frelsi , at vér fám enn eigi

várl fornt frelsi/ En þótt lierra biskupi h'tist, sem at klerkar

mnni tapa þeim röngum yftrgangi sem þeir hafa nú haft ura

stundar sakir, ok hóti þeir oss firir þat harðindum, þcá verðum

vér þat at þola eptir því sem guð vill, firir skyld míns herra

konúngsias ; svá vitu vér ok , at engi á váru landi á lögum at

ráða, utan konúngr. En lun heimamenn Skálaholtsstaðar, tínndh^

af eignum míns herra, flutníngar ok frelsi Wiðarósskirkju , svá

ok um fálkaveiðar á kirkjueignum , hefir biskup mikit til síns

máls, þótt mér sýnist sh'kir hkitir nú í konúngs valdi vera; svá

ok þikkir oss hann þat réttiliga mega heimta, at svá hand-

gcngniv menn sem múgamcnn svavi þeim sökum, sem forn

kristinnréttr segir á þá; en hinum firirbjóðum vér, undir slíkri

pínu sem konúngsbréf váttar, at ncinn hlýði, meiri maðr né

minni, í smá né stóru. Ek vil ok at aUir viti, þeir er til minna

orða spyrja, at mér þikkir sú sátt rofin , annathvárt af biskupi

eðr prestum hans, sem í BrautarhoUi var ger; œtla ek ok mér

at taka til uorrænna dæma, nenia þat sé haldit héöan af, sem

mér þikkir híngat til eigi haldit, með ráði minna löguuauta."

Ok er herra llafn lauk sínu máli, mælti Arni biskup til hans,

ok litaðist um sik hógliga, svá talandi:

44. \j>at er álmáttigum guöi þakkanda, at þú, herrallafn,

sér, at í sumum stöðum stendr konúngs boðskapr móti fornum

guös rétti, en hitt er slórliga mjök harmanda, at þú trúir, at

forn óvandi, sá sem á várum landskekli var upp tekinn nm leik-

manna forráö á kirkjum, megi eigi réttiliga niðrbrjótast með

þeim, sem allr liciuiriun heldr, ok af páfanum cru aliir skyld-

aðir til ai halda, þvíat raugligr kaupmáU , ok af sjálfum réll-

indunum ónýtr, má ekki band né hald fullkomna, nc hefð gera.

En þar sem þú sagöir, at ek cðr prestar mínir hcföi rofit sœtt

þá, sem í IJrautarhoUi var gcr, stcndr því at móti sú hin fyrsta

grein, at ek jálaöa at þola, cn cigi samþykkja konúngs bréf,

ef þér efndit þat, sem þcr hétuð at móti; höföu þér ok sjáUir

raun í hendi, at staörinn í Skálaholti hefir enn eigi sinn rétt;

sú önnur, at ek játaða at þola boðskapinn, cf hann veri af

þér eðr öðrum skynsömum mönnum réíl skildr, en nú er þar
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þvers á móti gert; sú er liiii þriðja grein, at ck jáða honum

um þat eitt, sem eigi vcri í móti skyidri lilvðni við almúttigan

guð; því bauð ck þeim prestum, sem af stöðum gengu, at

segja, at þeir léti þá* utan síns vilja: at púfinn , sá sem sitr

í guðs sæti
,

segir klorkum öll kirkna forráð, ok honum á öll

krislni með rétlu at hlýða; ok þótt ek vilda kirkna vald undir

leikmenn gefa, ætli þat með engum kosti haldast, þótt gefitsé;

var ok várt viðrmæli í Brautarholti eigi sett til langgæðar eðr

fullnaðar, heldr [stiilt ór^ vandræða firríng, til þcss cr guð

gæfi biskup til Niöaróss."

45. En er biskup hafði lokit sínu máli , rómuðu klerkar

ok raúgr vel, en staðamenn ok sumir handgengnir menn, þeir

sem hlindaðir vóru með sótt fornrar ágirni, tóku þúngliga hans

orðum , sem forðum gerðu Pharisei við várn herra. Sumir

handgengnir menn lögöu gott til. Margir hlulir vóru þar lal-

aðir, þeir sem mikiliar frásagnar eru verðir, en fáir til skila

færöir. I>ar kom um síðir, at bréf var ritað undir beggjainn-

siglum, ok er um flesta hluli sem hermanda eptir Urautarholts

bréfi, ok þat umfram , at llafn játaöi biskupi, at fullar vörxlur

skulu gefast firir öll fé kirkna, ok staða allro, þeirra sem menn
höföu á sezl eptir ráði Rafns, í Skálaholts biskupsdæmi. f>ar

eptir gerðu þeir þann skildaga, at biskup ok lærðir menn skildi

buíta með jafnaðardómi slíkt sem hvcrr prófaðist sakaðr; var

þar undir skilit öll þeirra mál , ok Ásgríms ok Eyjólfs sonar

hans, með fyrrsögðum greinum, ok mörg önnur. Ekki skapaðist

at Ilolistolla-málum, en múl Jóns ok llítdæla mútli kalla at til

samnmgs veri lögð. Ásgrímr handfcsti at greiða þriggja velra

skatta ok þíngfararkaup
,

þau sem hann hafði tekit af biskups

heimamunnum, í hönd Ilafr-Hirni, sem fyrr. Eptir þat ritaði

herra biskup ok llafn , ok búðir lögmenn , herra Ásgrímr ok

lierra Sturla, sinn bœnarstað til Eireks konúngs með fögrum

orðum, at hann léti tíund greiða af öllum sínum eignum á

Islandi æfinliga, til sáluhjálpar sjálfum sér, en til nytsemdar

staðnum, ok at eigi hcimlist skattar ok þíngfararkaup af báðum

biskupsstólum , ok at konúngrinn styrki þetta staðarins frelsi

með sínu bréfi ok innsigli. þcir báðn ok , at konúngrinn léti

ganga skip staðarins, þótt hann hefði áör annat ætlat. feir

j) þser, S. a) [ stiltr, S.
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báðu ok Lopli orlofSj þó at liann hefði eigi áðr íengit. I>eir

báðu ok, at konúngrinn ilnaði dóm þann, sem liandgengnir

menn höföu dæmdan um* þá menUj sem herra Loðinn gaf

sakir ú alþíngi, ella gefi hann þeim upp alian dóminn firir sinn

herradóm ok bæn sinna manna; höfðu ok verit á þann þeirra,

sem mest þótti sekr vera, dæmdar xiij merkr, en á suma dæmdist

IX merkr, en á suma v, at iúka konúnginum, ok eigi þótti

nauðsynlig utanferð þeirra, þar sem skynsömum mönnum virðast

minni sakir þcirra, en firir öndverðu var upp kasiaö, ok þeir

vóru kyrrir menn ok gæfir í bygöarlagi; gal'st þeim upp, ef

þeir lyki þat fé, sem nú var greint. J^eir beiddu ok konúnginn

rita í móti sérhverri grein , hvat hann vildi veita eðr eigi

veita. Eyjólfr Ásgrímsson sættist þá við biskup um sín mál;

svá vóru þeir Ásgrímr ok biskup sáttir.

46. Nú l^víat herra biskup vissi, at þar sem á þessu

þíngi höfðu margir ok misjafnir heyrendr verit vitnismenn

þess, er á þínginu gerðist, vikU hann svá sem vinr sannleiks-

ins í öllum stöðum birta. f>ví ritaði hann bréf þat, sem hann

lét bera ok upplesa um allt sitt biskupsríki; í því stóðu þessi

orð : ^,Vær Irúum yðr kunnigt vera, at konúngsmenn kváðust

slaðfesta meö lófataki í iögréttu í sumar , at oss fráveröndum,

allt þat grcinarlaust, sem stóð í bréfum þeim , sem í fyrra

sumar kómu til íslands undir innsigh konúngs ok drottníngar,

ok liversu þeir aptruöu sér, þá er vær kómum á þíngit, svá sem

Jón lögmaðr váttaði í lögréttu, at þeir vildu þat eigi staðfest

hafa, sem í móti veri guðs lögum og rétti. Sýndist oss firir

þessa iians framsögn ok þcirra samþykki, at þeir forðaðist

banns áfelli, meöan þat hélzt sem þcir hétu; en ef þeir

seilast á guös rétt ok heilagrar kirkju með framkvæmd verkanna

á dómum yfir kristnum rélti eðr lögsögum, þá falli þeir í þat

bann, sem lögbækr heilagrar kirkju vátta, ok þar með opitbréf

mms hcrra Jóns erkibiskups ok hans undirbiskupa : Nú af því

at leikmcnn eigu [eigi] vald ok iög at segja eör skipa yfir

kristnum rétli, þótt nokkorir af þeim hafi annat flutt, þá viljum

vér ok, at allir þér vilið, at um almenniliga ok helga skírn ok

svá um föstur ok um helgihöld, um biskups forræði á kirkjum

ok eignum þeirra, valveiöum ok tíundum, um kirkju þyrmsl ok

i) U'y ok, S.
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lærðra mannaj um iýsíngar fyrir brullaup, festarmál ok um öH

hjúskaparmál , uui guðsifjar ok skriptamáK ok okr, er menn

byggja dauít íé, ok allt þat annat, er lil biskups heyrir at eins

eplir guös lögum \uld ok dómi yfir at hafa, cör þeir, sem hanu

skipar til: þá skal svá standa, sem ver höfum áðr skipat ok

boðit.'' Ok eptir nokkorar klausur standa enn þessi orð á því

sama bréfi: ,,Nú er sá vár bænaslaðr til allra yðar, at þér

geymit vel ok forsjáliga skyldugrar hlýðni við jaröligan konúng,

en varizt allra mest mótgerölr ok hlýðnibrot við himna konúng,

er vald hefir á lífl ok sál jaröligs konúngs ok allra vár, ok oss

veitir allt gott, þat sem hverr vár hefir; hann hegnir sína óvini at

endalykt með eilífri pínu, ok umbunar sínum sonum okþjónustu-

mönnum stundhgt starf meö eiiífri dýrð ok endalausum fagnaði."

f>á er herra biskup var heim kominn, gaf sira Jón Holt

honum þat fé , sem ilítdíiílir tóku firir honum. Biskup krafði

fjárins með bréfi, ok setti stefnudag, nœr greitt skildi vera, en

hét þeim harðindum, ef eigi gyldi. Rafn ritaöi bréf undir sínu

innsigli, ok lét Eylíf skjálg bcra þat, ok fá í hendr Kolbeini

Eindriöasyni ok Magnúsi Pétrssyni, at þeir færði þat biskupi.

Hann gekk þá firir fortölum þeirra, sem Rafn haföi til hugat,

ok lét firirfarast at sinni harðindi við llítdæli. I^elta hausl

andaðist Sturla lögmaör.

47. Noregsmenn áttu þessa tínia, er liönir vóru frá framför

ágætra herra Magnúss konúngs ok Jóns erkibiskups, mörgu

erfiöi at mæta, þvíat ,sá drepr opt fæti, er augnauna missir',

þvíat hinn úngi konúngr var eigi svá mikillar nytsemdar, sem

mannfólksins þörf beiddi, þótt hann veri mikilluigaör ok góðrar

náttúru; leituðu þeir, sem skyldir vóru honum at fylgja til

ailrar sæmdar, ok at forða haus sál öllum syndsamligum hlutum,

svá sem líkamanum viö öllum meinsamligum liUitum: at snúa

honum tii þess at samþykkja sinni röngu ágirni, ok allra mest

upp á iærða menn. Sá maör er Jón hét, ok var Brynjóifsson,

var settr yfir staðinu í Niðarósi, ok lugöist í þá sæng með

eiginkonu sinni, [er] erkibiskupar einir liöfðu í hvílt; hann tók

ok undir sik eignir ok pról'entur kórsbræöra ok œtiaði þeim

expens. Ummörk kennimanna vóru firir ekki haldiu nær um
aUt land. En þar sem hiun enn himneski [meistari sá' marg-

[ getg.j left V Legg* so, S (afbakab).
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iaklan sjúknaö andanna með sínn liyski: lagði liann ú þá

jjýngð, til betranar, síns signaða ráðníngar sprola; var þat hit

fyrsta tilfelli, at yfir kom sótt ok nianndauði , snltr ok búfellir,

seni forðuni var í Uóma at liðnum Iiinum frjalsasta forsljóra

guðs hjarðar, Grcgorio hinimi mikla. Á þessum tíma andaöist

Margret* droUníng, sn er áðr var, sakir venzla við marga göfga

menn, ván mikillar styrktar Noregs ríki. I>áandaðist ok Erlíngr

Álfsson ok niargir aðrir ágætir menn. Sá atburðr- varð ok,

at Jón erkibiskup, dauör ok í jörð grafinn í Skörum í Vestra-

Gautlandi, [var íluttr heim til Niðaróss ok þar jarðaðr^
;
neytti

baim þess þjónustu ok líkflutníngs aptr til stóls sínSj sém

áðr gerðist formaör at ílæma hann frá stóli lifanda. fat

gerðist ok, at sjálfr konúngrinn Eirekr féll af baki bráðum

hesti , svá at fœtrnir vóru fastir í stigreipum, en höfuðit

mætti viðum ok grjóti, alla slund meðan reiðskjótrinn rann

undan þeim sem eplir sóttu; ok þeir, sem áðr höfðu hans

ómátuliga geymi, sýttu bann sem dauðan, þar tii er faðir allra

miskunnsemda leit mildiiiga á silt sakat smíöi, ok bætti honuni

íirir árnan bins ágæla Olafs konúngs, þess er þeir höföu ákallat

- er yfir honum sátu, ok þó með þeim bætti, at þetta mein varð

aldri með öllu albætt. Sá hluir féll enn á landit í makligu

bamíngjuleysi, at þeir sem hirðmenn böföu útlaga gerva mistu

langan tíma hiröisins, sumskostar firir tilfelli, en snmskostar

firir vandrækt ok sjálfvilja: þvíat Narfi lijörgvinar biskup, er

fyrst var til erkibiskups kosinn, sýndist eigi maör til at setjast

í svá húleitt sæti; gerði prófan bans mála langa dvöl á kosn-

ínginum, sem síðarr segist. Nokkoru síðarr heudi einn af her-

bergissveinum svá mikill hlutr ok mikiliigt slys, at [hann] leypti

snápliga á sjálfan konúnginn, svá at í snndr gekk annarr bans

fótleggr; þó fesii skjótbga fótinn; var hann þó jafnan skemmri

ok eigi réltr, sakir atbugaleysis þeirra sem bundu, ok verr böfðu

bonum þjónat en vert var. þó varð baun vel styrkr til ástigs,

at hann vcri eigi réitr álits. Sá er óluippii bendi hljóp skjótt

í kirkju, (ín konúngrinn, svá sem ósúrt epU hins sæta viðar,

sýndi engan beiskleik af sér né reiði, beldr gaf upp binum seka

bans óbeppni.

i) Vy isl. Aiin.; Marioth, 5. 2) V mótbur^r, S,

») [ b. V. optir ísl. Ann.
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48, Nú er frá Lopti al segja biskupsfrændaj at bann stóð

undir beitum ok illyrðum, ok bannat var lionum at koma á

konúngsgarðinn. Um baustið gaf banu llallkeli Ögmundarsyni

v*' vaðmáia, var [bann] þá búinn ór landi at fara til keisara.

iiallkell bað þá lijarna or Gizka gera ráð firir l^opti , en þat

varð ekki. Um sumarit kom llalikell beim ok lók Lopt lil sín.

At jólum bauð Erlendr Amundason á konúngs garð I^opti , ok

liinn viij. dag bað líallkell firir bonum konúuginn, ok vanst ekki

at. Um sumarit eptir fór Loptr í bæjarmanna skipi til Lands-

enda meö konúngi ok aptr um baustið, fór bann þá til llallkels

um vetrinn, þá er bann kom af ilálogalandi, ok var með bonum

þat sem eptir var vetrarins. Um várit fór Loptr með öðrum

íslendíngum austr í Vík. Næsta drottinsdag eptir liótólfsmessu

báðu konúnginn firir bonum berra Loðinn ok berra þorvarðr,

ok lók konúngrinn bann í sætt í Túnsbergi, ok var bann þann

vetr með konúnginum vel baldinn. í föstuinngang gerði

konúngr bann eiðsvara sinn , ok gaf bonum orlof um sumarit

at fara til Islands; fór bann þá til l>rándbeims, ok var þar til

þess er hann fór lil íslands.

t^enna vetr, sem l\afn kom áðr um baustið, kom mikit -

ballæri firir norðan land, sem var í Noregi, því at binn bæsti

böfutsmiðr sá vára menn bluttakara með Noregsmönnuni í

syndinni, vildi bann ok, at þeir veri bluttakarar at skriptinni.

þetta toræri kom ok vetri síðarr suðr um land, á þá leið sem

[orðsviðr maðr' segir : at jiálægr veggr bitnar þá er binn næsti

brennr'; sam vér þá sakir várra synda sanna guðs reiði yfir

oss koma. Margir liUUir urðu á einum tíma þessi misseri,

þeir sem eigi má alla senn segja. Eplir fyrrsagt þíng var

nokkor dvöl á um fjandskap þann, sem verit bafði miIH |berra]

Árna biskups ok [berra] Ásgríms, svá at firir góðra manna

flutníng sátu þeir at orlofi biskups at einni veizlu, varð Ásgrínir

því feginn, þar sem bohum var eigi ókunnigt, Iivílíks^ vert var.

|>á bjó í Haukadal Klængr Teiisson, ok Ormr son bans bjó í

Túngu, bann var binn mesti vin Ásgríms, ok eggjaði bann æ
í mót biskupi, en sefaði bvergi.

49. þetta sumar beimti Ilafr-Björn fyrrsögð þíngfararkaup

af Ásgrími, en bann vildi eigi lúka; biskup varð þess víss at

i)
[ 5; orbskvi?)r, U, a) hvílíkt, 5.
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áliðnu sumri, ok þóUi rofit sáttmúl þeirra Rafns; en þcgar

fundi þeirra Ásgríms bar saman, spurði biskup, hvárt hann

liefði aptr greitt þíngfararkaupin
;

Ásgrímr kveðst eigi greitt

hafa. Diskup mælti þá: ,,hví viltu svá gera"? — llann segir, at

konúngsbref býör honum nú öðruvís en fyrr, ok konúngr vill

hvárgi missa af biskups heimamönnum né af öðrum mönnum,

at hafa fulla skatta af ölium þeim mönnum, sem hans faðir

tók af. Biskup segir at móti: ,,eigi vei/Au þat, Ásgrímr, né

neinn annarra, at Magnús konúngr hafi þat samþykt, at Skála-

lioltsstaðr hafi í neinu minna rétt en Hólastaðr", ok hann skili

frekara bréfin en honum er boðit, ef hann tekr nokkot fram

um þat, sem hann veit Magnús konúng samþykt hafa. Ás-

grímr segir: at Magnús konúngr kallaöi Árna biskup draga

undir sik hærra vald en hinir^ fyrri biskupar höfðu, um dóma

eðr frelsi heimamanna í Skálaholti, ok at hann skildi offrekt

þat scm þeir áttu at tala [um] konúngs boðskap. Biskup segir,

at sannliga^ hafl Magnús konúngr í sumum smálilutum á sik

talit flrir rangan afílutníng sinna manna, en gefit þó at hváru

önga^ þykt, ^J)ann tíma er vit fundumst, ok ek mætta honum

sýna sannar skynsemdir, at ek haföa sannara en þér handgengnir

menn í várum skiptum, þessum ok öðrum; okþvísíðr gafhann

mér á þessu þykt, at hann veitti mér margar sæmdir jafnan,

er vit fundumst, ok hann mundi hit bezta ráð hafa firir sh'kum

hhitum gert, ef h'f hefði unnizt. En þótt hann eðr annarr

konúngr hefði boðit at minka rétt stólsins í Skálaliolti, áttir

þú þat hvergi at gera, ok ek ætta eigi at þola, þó at gert veri.

heldr at hegna eptir guðs lögum ok skipan Jóns erkibiskups".

Ásgrímr segir, at hann vildi af sér ok sínu efni veita lierra

biskupi tillæti , en af efni sjáifs konúngsins mun hann ekki

gera utan ráð lögunauta sinna. Biskup segir þá, at hann mundi

forboða hann, utan hann héidi þat sem hann hei'ði heitið ok hand-

fest í Brautarholti ok á alþíngi. Nú þvíat Ásgrímr viidi eigi

at borði ganga, lét herra biskup sira Torfa prest forboða liann

;

stóð hann í því um stund, þvíat hann vildi eigi aptr láta greinda

penínga. Margar vóru aðrar sakir niilii biskups ok Asgríms,

þær sem stóðu af fornum greinum -klerka ok leikmanna, sem

áðr er ritaö, ok [í] flestum öllum málum sinnaöi Ormr í Túngu

i) hans, S* a) U'j scinliga, S. a) ongaDi S.
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Ásgn'mi , ok því var lianii ok forboðaör al' biskups lilskipan;

vóx nú at nýju þráiyndi Apgríms móli biskupi; varð þat ok

alll opil ok öndvert meö þeim, er fyrr var til samníngs lagit.

50. At iiönum jólum þenna vetr ior Iicrra Ásgrímr í sýslu

sína, ok tók gislíng í Gröf í llrunamamuihrepp
,
þar tók hann

sótt svá ákafa, at hann mátti varla slýra sér; fór hou meö

svá miklnm æsíngi, at stundum grcip hann til vápna, ok vildi

engu hlífa, en stundum gat hann legit kyrr at kalla. En til

þess, at hann sýndi sik eigi þctta gera sakir nokkors illviija, heldr

af þrengíng óþolaníigrar sóttar, segir hann jafnan áör þetta

kom at honum, at hurt skiidi taka allt þat, sem ván var á at

hann mundi nokkorum mein með gera; uipti bann þá stórliga

hátt, ok varð at geyjna hans meðan þessháttar æsíngr stóð á.

þess á miHi talaði hann með skynsemi, ok er mcnn sá, at

þessi sólt þreugdi hann mjok, var sóllr siva Oddv Svartsson

prófastr, frœndi Árna hiskups; ok þegar cr honiuii kómu þessi

sendiboð, brá hann við skjótt, ok reiö í Gröf. Jui er Ásgrímr

vissi kvámu hans , Iieilsaöi hann honum, ok baö menn firir

guös nafn ríöa seni skjótast til Árna biskups, at leita um sættir

með þeim, kvaðst þat allt, seni hann mátti , til vilja \inna at

samníngr yröi. |>ar var við staddr Ormr or Túngu, ok latti

Ásgrím at sættast viö biskup, en Ásgrímr varö því svá reiðr,

at hann rak hann með höröum orðum or því bnsi, er hann

lá í, ok vildi ekki tal við hann eiga. Eyjólfr , son Ásgríms,

var þar ok lagöi gott til. Sira Oddr dvaldi ckki , ok reið í

Skáiaholt, íinur bisknp ok segir bonum, at Ásgrímr vill gjarna

sættast við iiann, ok greindi bonum bvílíkt var sóttarfar hans.

liiskup mælti þá: Jixv þú aptr sem skjótast, ok leys hann , ef

hann vill þat til vinna, sem bann er skyldr, ok gjarna vilda

ek þat vita at bann yrði leystr, ef þat mætti meö skilum fram

fara". Sira Oddr dvaldi ekki, ok relð aptr í Gröf ok bitti Ás-

grím; haun segir þá, hversu biskup tók hans málum, ok at

biskup vill gjarna taka saítt af Ásgrími, ef hann leggr öll þeirra

mál á guðs vald ok til hans umdæmis. Ásgrímr mælti þá:

,,sæll em ek þess, ok þat vil ek gjarna gcra'\ Sira Oddr tók

þá ok þetta skilorð með handfesti; kom þar at því, seni mælt

er, at ^sigrsæll er góðr vili''; lætr hann ok eigi fyrr verða

skilit við herra Ásgrím, en hann leysti hann, ok heyrði slíka

játníng, sem hann fekk gert. Eptir þat oleaöi bann Ásgrím
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ok huslaði; ok eigi leið langt frá því, áörÁsgrírar andaðist, in

festo Brigidw virginis. Um morgininn var búin líkfcrð Ásgríms,

ok var hann fluitr ofan lil Skálaholts. Ormr fór með líkinu,

ok er biskup vissi þat, scndi bann mann til bans, ok firirbauð

houum at koma heim á staðinn; bvarf hann aptr í Túngu, þá

er hann var áðr kominn í Auðsboltsmýri. Ok er h'kit kom í

Skálaholt, gekk biskup glaðh'ga á móti því, ok söng sjálfr yílr.

jbau Eyjólfr ok Guðný gáfii til staðarins vij*=, bríng ok belti,

ok fíngrguU, þat er stóð ij ortugar, ok hest. Litlu síðarr tók

biskup til sín þorstcin, son Ásgríras, ok lét kenna honum, til

þess er hann gaf honum prestsvígslu.

51. Um várit eptir páska fór Ormr Klængsson norör til

Rafns, ok beiddist sýslu þeirrar sem Ásgrímr hafði haft, en

Rafn skiþaði bana Eyjólfi, syni Ásgríms, til þess er annat ráð

veri firir henni sét af Noregi. Mart þóttist Rafn þat spurt hafa

frá biskupi, er honum mislíkaði; því ritaði bann með Ormi til

biskups, at bann skildi svá geyma sín, at hann veri b'tt utan

kirkju; lluttu þeir feðgar þetta bréf til staðarins, Klængr ok

Ormr. Ok er biskup sá þat, vóx at eins sundrþykkja með
þeim. Ijá biskup um stundar sakir í þorlákskirkju.

f>enna vetr ritaði Arni biskup í öll prófastsdæmi síns bisk-

upsríkis viövaranarbréf til þeirra nianna, sem kirkjur böfðu

tekit, at þeir tæki eigi líkama várs berra á páskadegi, ok þar

með settar sannar skynsemdir: sakir þess at biskup sá þá

slanda í dauöligri synd , mátti hann eigi, utan þúnga sekt við

ahnáttigau guð, með þögn hylja þvílíkan glæp sinna undirmanna.

llann sýndi þeim ok jafnfram, at svá takandi jóku þeir stórliga

mjök sína sekt, ok áttu sjálfir sik frá at balda viljanliga, þótt bann

legði eigi bann firir at þeir tæki. Hann sýndi ok í þriöja

stað, at bann iifsakaði sik við guð firir þessa viðvaran, ok þvíat

þeir áttu sjálfir sik at ábyrgjast, ef þeir tæki, sHkir sem þeir

vóru. |>eir vóru ok margir, er eigi dirfðust Krists líkama at

taka. Við þetta allt saman báru vándir menn nýjan róg milli

biskups ok Rafns, þeir er tendruðu björtu mannanna til minn-

íngar forns fjandskapar.

52. í fardögum fór Ormr í Túngu bygðum í Haukadal,

þvíat Klængr, faðir bans, unni bonum bezt at búa á landinu,

þá er hann fór til Viðeyjar. Klængr hafði gjörva þar upp kirkju

ok húsat bæinn ; hafði biskup, áðr hann gerði þetta, ritað hon-

I. B. 49
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um at gera linara máldaga á kirkju, ef bætrnar kaomi fram,

þvíat Klængr vildi clla ekki aL gera, Urðu þeir biskup eigi

sátlir á hve mikit linat var; stóð í milli einkanliga um djákn,

ok fleira annat. Hiskup hafði skipat sira Oddi prófasti', syni

Svarts Loptssonar, kirkjuhlut í Haukadal, ok vildu þeir feðgar

þat með engu móti þola; ok á þeirri nótt, er Klængr ætlaði bnrt,

ætiaði hann til kirkjufe, ok lét reka þat í rétt, ok er þat var talt,

mæJti hann: ^.þetta fé greiði ek hinum sœla Martino biskupi, er

kirkjudrottinn er hér í Haukadar'. í því bili hlupu iiij menn

í réttina; Ormr Kiængsson ok forvaldr bróðir hans, ok Snorri

Jónsson; þeir mörkuðu kennum Orms þetta fé, vj kýr ok Ix

ásauðar. Sira Oddr var þá nýkominn; sá hann hvat þeir gerðu,

ok bannaði Ormi Klængssyni þáþegarallt þetta fé ok alla eign

kirkjunnar þar í Haukadal. Klængr mælti þá: ,,eigi mundu

hinir fyrri frændr várir þolat hafa, at þeir menn, sem af Síðu

austau vóru komnir, tæki þat, sem þeir gáfu guði, ok [er] eigi

sæmiligt at þola þeim slíkan yfirgang'*; ok var við sjálft, at

þeir mundu standa at prestinum. Ok er hann sá þat, þar er

hann sat á geilagarðinum , brá hann höndunum frá sér, ok

bað þáatgera at siíkt semvildu; kvaðst eigi mundu flýja. feir

spottuðu hann at móti, ok þótti hann sýna æðru í orðum sín-

um, ok tók Ormr fé ok land, en prestr sagði biskupi lil svá

búins. Hann kvaðst þola verða þetta at sinni, ^^eu þar skaltu

vera þessi misseri, ok sjáhvat í gerist". Presti þótti þat mjök

móli skapi, ok varð^ svá at vera. Ketilbjörn klerkr var þá

sendr í Haukadal, en Ormr bannaði honum þar mat ok aöra

hluti; kvað föður sinn sér segja, at ekki ætti hann at fæða.

þessi [samij Ketilbjörn gekk at mat þótt bóndi bannaði honnm, ok

stóð svá um hríð. Illa var presti veitt af liði Orms. Um várit

eptir vildi Ormr taka kirkjutíundir, ok svá biskupstíundir
,
þær

sem biskupar höfðu þangat veitt til kirkjunnar. Herra biskup

vildi at prestr hefði þær, ok greiddu bændr honum í vild.

Ormr sótti Rafn Oddsson at þessu máli, ok kærði firir honum

þat er biskup lét hann missa þessa fjár, ok þar með inngöngu

heilagrar kirkju, ok þjónustu á páskum
;

þótti honum þetta

alit stórliga illa, þvíat hann var maðr söngvinn ok siðlátr í

kirkju, ok fylgðivel tíðum, en Rafn lagði þat til, athann sækti

i) V; prestí, S, %) Jió, b. v. 5, V,

/
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bændr meö landslaga sókn lil tíunda, ^^en vit hiskup munum
klakasP við um kirkjuhann ok þjónustumissu þína"; ok er

bændr vissu þetta, sóttu þeir hiskup at málum, ok þótti þúngt

tvennum at inna hit sama. Hann bað þá leggja þetta í kirkju,

ok lúía Orm taka ef hann viidi. I>eir gerðu sem hann bauð

þeim, ok h'kaði Ormi þat stórilia; naði hann þó þessu fé af

sumum. Húsfreyja Orms, Steinunn Jónsdóttir, systir J>órðar í

Túngu, eggjaði hann jafnan, en svafði sjaldan. Klængi bónda

var ok þat vitni borit, at hann jálaði djákusvistinni ílrir biskupi,

en duldi um stund firir Ormi. |>etta sumar reið Ormr tilþíngs,

ok með slíkum efnum sem mótstöðumenn biskups aðrir tók

hann þjónustu. {>ar kom uni síðir, at Ormr vildi hafii djákn

tekit, ef biskup vildi firir þat nokkut lina honum, en þat fékst

eigi meðan hann vildi eigi allt mál undir biskup játa. Mikil

skapvaun var biskupi allar þessar stundir um Orm, þvíat margir

kendu kulda af þeirra missætti, sakir þess at Ormr var maðr

frændmargr ok frændstórr, ok dró marga í með sér; lét herra

biskup þá alla mæta óblíðu, er Ormi sinnuðu; Ormr var ok

erfiðr biskupi ok hans vinum, slíkt sem vanst til.

58. Margir vóru enn aðrir þeir hlutir, sem óvinir friðar-

ins virðu til þess , at herra biskup ryfi fyrrgreind skjalsbréf

þeirra Rafns. Biskup taldi á Rafn um þat, er hann lét eigi

koma fram handsöl ok borganir firir eignir kirkna þeirra, sem

teknar höfðu verit, ok margar aðrar greinir; svá ok um Vest-

fjaröamál. Diskup taUli ok á Rafn um þat, er Hítdælir höfðu

eigi aptr greitt sira Jóni Ilolt þá pennínga, sem þeir tóku firir

honum eptir ráði Rafns, ok sira Jón hafði gefit honum. Rafn

taldi at móti um þat, er staðamenn mistu þjónustu, ok vildu

til þess þröngva Árna biskupi, at hann samþykti þat fuilkomliga,

er hanu hafði áðr játað at þola at eins. Rafn taldi ok á Árna

biskup , er hann hafði eigi látið sira Jón greiða Hítardalsstað

[þat], sem Snorra ok Ketilssonum þótti staðinn skorta. Rafn

taldi ok á þorvald prest , er hann hafði prófastsdæmi á Vest-

fjöröum, svá ok um Holts stað í Önundarfirði. Rafn taldi ok

á, at kirkjur þær, sem hann haföi taka látið bæði í Vatnsfirði^

ok í HoUi, svá ok á Breiðabólstað, þar sem hann borgaði [firir

hróður sinn, mistu fjár-^ flrir sira forvaldi, er fyrr var nefndr.

i) U; klagast, S, 2) Vestfir^i, 5.

3) [ leibr.'y miatu fjár firir bróW sinn (sbr. kap. 03), S.

49"
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Rafni líkaði ok illa, er biskup liafði undir sik tekit Haukadals-

kirkju, ok fóru nú ógnarmál frá Rafni til biskups, jafnan þeg:ar

ferðir urðu þeirra á milli.

{)enna líma gerðust ok þeir titlar firir noröan land , er

heldr hvestu skynsama menn móti kirkjunni. Herra Jörundr

biskup at Hólum greiddi pennínga Sigurði í Hlíð firir Möðru-

vallastað, ok tók til sín staðinn; fór ok svá i fleirum stöðum.

Sýndist leikmönnum, sem í þessu marki fyndist þeir hlulir

með Hólabiskupi, at honum þótti leikdómrinn meira áhald hafa

á kirkjunum en iærdómrinn; var firir þetta mjuk leitað á hann

af klerkum, en leikmenn lofuðu hann firir réttlæti. Á einum degi

var herra Árni biskup hjá þessum ræðum, er til Hólabiskups

var talat, þvíat vinir Árna [biskups] viröu þelLa illa firir Jörundi

biskupi, sem hann eggjaöi menn á bróður sinn, Árna biskup.

Hann tók þá til máls ok segir: ^,eigi lízt mér sem bróðir minn

hafi simoniam framit í þessum skiptum, þvíat ek skal vera þess

vel vitandi, at í þvílíkum púnkt, sem nú stendr yfir, erlofat, at

láta við hit minna, en halda hinu meira, láta útleysa fé þat, er

bæði má afíast ok kaupasl, en halda jörðu ok fastaeign, er

jafnan stendr, á þá lund, sem þá er víkíngr leggr hönd eðr fót

eðr einhvern lim saklauss manns á höggstokk, ok kveðst hann

munu af höggva, utan honum sé greitt svá mikit fé, sem hann

kveðr á; er þat mín trúa, at Jörundr biskup muni eigi síðr,

þegar fœri gefst á, kunna þetta fé aptr at heimta, sem nú

greiöir hann, heldr en nú kann hann fram at láta, svá sem

hinn, er liminn leysti, má réttiliga sína pennínga krelja af vík-

ínginum , ef hann fær hans vald." J>á spuröu nokkorir þeir

sem hjá vóru: ,,hví vili þér eigi gera, seni hann gerir, er yðr

lízt hann vel gera?'' — Biskup mælti þá: ,,eigi munekatheldr

lasta hann, þótt ek viH eigi þetta gera." I>at bar ok til einn

tíma, at Rafni Oddssyni vóru þessi orð int, hversuÁrni biskup

virði tiltekju Hólabiskups ; hann mœlti: ^^eigi er Árna biskup[i]

at líkja slíkt eptir Jörundi biskupi, þvíat svá mikit skilr lunderni

þeirra, atÁrni biskup gengr sem björn á hvat sem firir verðr,

en Jörundr biskup er slægr sem refr, ok ferr á þá leið fram,

sem sá er í þveru veðri beitir löngum, eör hinn, er bratta

hrekku sneiðir, ok snýst til ymsa handa, at hann komist uppá

hana með sem minstu erfiði; en þó koma þeir báðir í einum

slað niðr at lyktum". Gerði ok herra Jörundr biskup af kirkj-
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unnar auð, þeim sem hann varðveiUi, á þeim sama stað, sem

hann hafði í fyrstu fé í móti tekit, klaustr, reglumönnum til

Yiðriífis ok* fátækum mönnum. En Árnibiskup vann sínaóvini

ok kirkjunnar nieð röksemdum en cigi með niargmenni, ok

sigraði þeirra vígvélar þó at seint veri til, eigi meö fégjöfum

á fiótta rekandi, heldr með einherða ástsemd almáttigs guðs ok

hans fulltíngi yfirkomandi; hlífði hann hvárki óvinum kirkjunnar,

meðan þelr heldu sik í þrái við guð ok við hann, en líknaði

hvervetna þeim er til hans miskunnar krupu með algerri yfirbót.

5i. Til hins næsta lögþíngis bauð herra llafn öllum hand-

geugnum mönnum, þvíat þá vóru margar greinir fyrrsagðar,

þær sem or þurfti at höggva millum biskups ok ieikmanna.

llerra Loptr haföi þá undir einn sik tekit allan Oddastað; var

Sighvatr, bróðir hans , kominn búi sínu til Keldna, ok var þat

ráðit, at einnsaman Loptr tók xl*^ af frændum sínum, til þess

at ábyrgjast einn, ef Oddastaðr kæmi aptr undir kcnnimenn.

Jöfiuiðu þeir ni'i sem fyrrum handsal á fénu til inngjalds, en

áör höfðu þelr jafnat þau til útgjalds; hkaði Árna biskupi þetta

stórilla, ok kallaði þat rott.lög, at jafnmikit fé, sem hverr gaf

til handsala, þessarrar kirkju ok allra annarra, þat sem hann

kallaði geíit til ófrelsis kirkjunni, legöi^ hverr sem einn af síuu

til þeirrar kirkju , framum aðra hennar eign. Vóru þessi

fyrrgreind umkaup Oddakirkju mest kcnd herrallafni ok Erlendi

lögmanni, er herra Árna biskupi þóttu gerast oddvitar ok upp-

hafsmenn til alls ágangs á kirkjur ok kennimenn. Staðamenn

eggjuðu jafnan [herra] IVafn í móti biskupi; var þat ráðs tekit,

at menn vóru sendir í Skálaholt til biskups, at beiða hann

þíngreiðar. Nú þvíat þess var engi kostr af honum, reið [herra]

Uafn Oddsson ok flestir allir handgengnir menn [í Skáiaholt^.

|>á tókst tal með þeim Uafni ok hiskupi í norðrstúku, þvíat

biskup vildi hvergi annarstaðar við þá mæla. Um síðir, þá er þessi

þræta hafði gengit langan hluta dags, sýndist hYár[um]tveggjum

málamannligra at auka eigi ný vandræði á hin fornu, ok láta standa

atgerðalaust til þess er afNoregi fréttist; ok var þat þá samit,

at sá skilmáli skal haidast, sem [hit] fyrra sumar var [gerr] undir

beggja þeirra innsiglum. Á þat ofan jáði biskup, firir góðvilja

sakir við konúnginn ok hertogann, [en] til .friðar landsfólkinu, um

i) en, S 2) ffetff. ; Isígt'h 5. ð) [ b. V. U,
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þat fram sem áðr er ritað : at ef staðir ok kirkjueignir koma aptr í

biskups forræöi ok skipan, skal slíkt aptr gjaltla lærðum mömiuni

ok kirkjum af leikmönnum firir hverja xij mánaða ábúð ok inn-

tekju kirkjueignanna , sem herra Eirekr konúngr ok sá erki-

biskup , er til Niðaróss veri vígör
,
leggja ráð á. En ef staðir

nást eigi aptr, |)á skiilu leikmenn ok ekki heimla á lærða menn

með Rafns samþykki firir ábúð ok aflekju slaðanna, utan ákvæði

konúngs ok erkibiskups. At fyrra skilorði játaði ok herra biskup,

at hann mundi þola þeim mönnumj er staði höföu tekit eptir

því sem Ilafn kallaöi konúngsbréf ávísa: at þeir tæki þjónustu,

sem áðr höföu eigi ra;kt* at taka sakir ummæla biskups, eí eigi

stæði áðr sakir á þeim. Var þeim þá ok gefin þjónusta síöan,

[erl þeir kómu á þíngvöll, ok vóru þeir þá enn kallaðir sáttir.

fetta sumar kómu þær einar fretlir af Noregi, er htinn

létta gerðu mönnum á Islandi; var skip staöarins npp sett ok

litki síðarr^ varnat tíunda, ok með skömniu máli al segja, var

ekki þat þegit, sem iiéðan var beðit, en í engn hægt kirkjunni

né lœrðum mönnum; en leikmenn fögnuðu, meöan þeir vissu

sér enga ván aptrdrepu. þá fréttust þau líðendi af Kóma, at

páfl \ar vígör llonorius qnartus^ ok hafði hann senda til Noregs

biskupana Andrés ok þorfinn með bréfum tii konúngs ok drottn-

íngar. En þorfinnr komst eígi lengra en í Fiandr, ok andaðist

þar. fetta ár var ok stríð miilum Pétrs af Aragon ok Philippum

Frakkakonúngs
;
þar féll Petrus en Philippus fékk skot í annan

armlegg; af því sama sári fékk hann bana. Engi var erkibiskup

vorðinn. I Noregi hafði andazt Olafr prestr Magnússon, en

hér á íslandi [andaðisl Djörn^ Sæmundarson. Árna biskupi

brá rnjök í brún við þessar fréttir, er óvinir kirkjunnar fögnuðu

framkvæmd síns vilja. Biskup heimli nú af nýju vörxUu' firir

eignir kirkju[nnar], ok fékk eigi; haföi Uafn hin sömu mótmæli

viö þorvald prest í Vestfjörðum ok um llítardals mál ok um
Selárdal. |>á fundust þeir í Stafaholti, ok skipaðist lítt lil greiða

með þeim.

J>etta haust gefr Arni biskup Bjarna presti frænda sínum

Garðastað
,

þann sem Ólafr prestr var frá fallinn , en I)or-

valdi presti lloltsstað i Önundarfirði, ok skipar af nýju þar

með prófastsdæmi, ok eirir llafni þat stórilla. l>enna vetr hefir

i) l/; órœkt, 5. 2) gcfit, 1). V. 5, i7. .i) lcil6r.5 [ Aiifebjörn, S.

\
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biskup hendr a staðarmálum í Görðumj ok með síiiu kostgœfi

lær hann svá gert, at Sturla Sæmundarson kemr til hans á föstu,

ok sver sér af hendi staðinn í Görðum; hann sór ok, at taka

alldri síðan af kirkjufjám né hennar eign utan rneð biskups

ráði. Setr nú biskup siraBjarna þar niðr um várit í iardögum.

55. Nú þvíat tvennum ferr sögunum fram , ritar fyrst

llafn til Árna biskups , at honum þikkir rofit sáttmál í Skála-

hoitskirkjUj ok [um] skipan prófastsdæmis í Yesttjörðumj ok

standa í hans bréfi þessar klausur: ^^vitið þat til viss, at meðan

ck hefir sýslu af Norogs konúngs hcndi í Vestfjörðum, sital

J>orvaldr eigi liafa prófastsdæmi , ok eigi heíir hann slaöinn í

Uoili, nema hann veröi ríkari en ek", Ok enn eru nokkorar

máltígreinir. 1 því sama bréíi standa enn þessi orð: ^^ok vili

[)ér ok eigi halda várn samníng, vitið þat víst, at vér skuhim

halda ok tlytja konúngs boðskap með öllum þeim styrk, scm

vér megum, svá at hans vili gengr fram, ef ek em heill, hvat

sem þér segit kennimenn*'. Herra biskupi brá ekki við slíkt.
'

liafn stefndi þat sumar mörgum prestum til þíngs uudir lcik-

manna dóm, ok líkaöi biskupi þat stórilla.

Um sumarit reið herra llafn ok lögmennirnir , svá ok

handgengnir nienn, til þíngs, en [herra] Árni biskup sat heima

í Skálaholti. f>á tóku þeir sem á þínginu vóru at tala um
þat hit mikla missætti , sem var milli konúngs ok lærðra

manna. Staðamenn ok múgamenn eggjuðu Kafn áfram, en

hann tók þat ráð, at 'senda til biskups herra Jón lögmann, ok

með honum Eyjólf Ásgrímsson ok þoriák bónda Narfason ; riðu

þeir í Skálaholt at leita um sættir; en þvíat mörgum þeim, er hvár-

umlveggjum vildu vei
,

þótti mikit við liggja, at eigi yxi vand-

ræðin, var þat ieyniliga ritaö til biskups, at hann byði öli mál

óskorut undir dóm Eireks konúngs ok þess erkibiskups , er til

Niðaróss kæmi, lil þess at á þá leið mætti standa til þess er

skip gengi. I>eir kómu í Skálaholt firir comrnemoratiomm beati

Fatilij ok sýndu herra biskupi bréf llafns; í því vóru margar

sakargiptir af honum ok af hirðinni á hendr biskupi; koiluðu

þeir hann hafa rofit sættir viö sik ok við staðamenuj ok þvíat

sumir af þeim höföu eigi tekit h'kama várs herra á páskum-

fengust þeir Jón ok hans förunautar lengi viö biskup þessa

nótt, ok gátu þeir ekki samit; þótti herra biskupi Jón nú fara

í þessum málum livergi betr en fyrr; ok er þeir ætla burt at
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ríða, [buðu þeir biskupi' þann kost, firir þat sem á var frýð, at sinti

taki hverr innanlands til gerðar um afbrygði skildaga, þvíh'k sem á

hvára prófaðist, ok hinn þriðja oddamann, ef þyrfti. Ilunn neitaði

því meðöllu; þeir buðu gerð konúngs ok erkibiskups, en biskup

neitaði því eigi, endajátaði hann eigi. Jón lögmaör skildi þat

lil, at biskup skildi ncfna presta til at gefa þeim þjónustu, or

mist höl'ðu, ok gefa upp Haukadalskirkju, en Arni biskup firir-

tók hvárttveggja. Fóru þeir við þat aptr á þíng, ok segja llafni,

at þeir höfðu litið sýslat í sinni ferð, ok leiö sú nótt. Um
morgininn, sem var mánadagrinn , reið með ráði ok tilskipan

[herra] Rafus Erlendr sterki heim í Skáiaiiolt; vóru þessir

menn í för með honum: fjorsteinn Eyvendiisson^ , norrænn

maðr ok mjök stór í skapi, Jón korpr, Máni Ásgn'msson; ok

er þeir kómu á staðinn
,
spurðu þeir hvar biskup veri

;
þeim

var sagt at biskup var í þorlákskirkju. þeir gengu í kirkju

ok beiddu, at biskup gengi til tals við þá, en hann vildi livúrki

taia við þá, né sjá þá. Ok er Erlendr sá, at hann mundi lítið

sýslrækr af blskupi þann dag, var[ð] hann reiðr mjök, ok eptir

þat nefndi hann sér vátta, förunauta sína, ok stefndi Ávua

biskupi þann sama dag til þíngs, at svara sökum firir sik, þeim

sem á hann mundu kærðar verða, firir herra llafni ok öðrum

leikmönnnm. Hann stefndi ok til sama þíngs á þenna sama

dag sira Bjarna, en herra biskup lét scm hann heyrði eigi,

ok engan þeirra förunauta vildi hann sjá þann [sama] dag. i>eir

Erlendr riöu þegar á þíng upp. Eptir þut kvað IVafn upp [í lög-

réttu-* opinberliga, at þeir mundu laka alit vinnufóik af staðn-

um, ok leikmcnn mundu verða settir á staðinn, ok at biskups

boöoröum mundi eigi hlýtl \er[ð]a, ok at hann mundi eigi ná

at fara yfir landit eptir venju, ok úllaga mundu gervir þeir

sem biskup setti á kirkjueignir móti konúngsbréfi. Eptir þetta

spurði Ilafn , ef nokkorir þeir vinir biskups vildi þá ríöa til

hans, ok freista ef hann vildi firir þeirra orð þut nokkot til

ráðs taka, sem eigi færi í svá mikla ófæru með mönnum sem

á horföist; nefndi hann til þess. Jjorstein bónda, son Skóga-

Skeggja'^, ok Magnús Pétrssou, mág biskups. þorsteinn kvaðst

ríða vilja, ef fíeiri vildi biskups vinir ríða, ok mætti því heidr

til góðs koma. Magnús jálaði feröinni, ok Helgi mims ok Ormr

[ ÍTCtff*; baii^ biskiip, S, Í7. «) Örvendilsson, V.

5) [ b. V. U, 4) Skaga skeggja, S,
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GrímssoUj ok riðii xij saman. friðjadaginn kómu þeir í Skála-

hoU harðla snemma, ok fundu bisluip
,
því þat var þá auðvelt.

I)eir báru fram firir biskup bréf lögréttumanna; slóðu þessi

orð þar í: at allir þíngmenn vildi hafa ok halda í alla staði

bréf þat, er Eirekr konúngr sendi með Rafni um staðamál, ok

allt þat, er samit var í Brautarholti ok í stúkunni í Skálaholti,

en biðja, at biskup léti aptr ganga þat sem þeim þótti á gengit;

var þat fyrst um Garðastað , er þeim þótti rangtekinn, áðr en

prófat veri af konúngi ok erkibiskupi hverir stöðum skildi ráða.

þar eptir var beðit, at biskup kæmi í Garða til viðtals, at gera

þat ráð þar íirir, sem þeim sýndist bezt,.er þar byggi næstir.

þar næst stóð sú klausa: at þíngmenn mundi taka til sinna

ráða með jáyrði allrar alþýðu, um þenna stað ok alla aðra, ok

at þeir höfðu nú útlaga gert alla leikmenn, þá sem á staði

settust móti konúngsbréíi. Jíár eptir var ritaðr bænastaðr allrar

alþýðu til biskups, at hann tæki þat til ráös um þetta ok allt

annat, sem beztgegndi. [^essirmemi, sem sendir vóru, segja,

at llafn heitaðist við lærða menn ok staðarins heimamenn, ef

þeim semði eigi; þeir sögðu ok biskupi, at Rafn þóttist í of-

raim færðr, at sitja í millum biskupa ok þeirra, sem allt vildu láta

þat fram hafa, sem í Noregi var gert við kennimenu ok þá

er þeim þjónuðu; létu þó þat fylgja, at bann kvaðst aldri,

meðan hann veri beilvita, leggja bendr á biskup þótt hann léti

gífrliga, þvíat hann vissi, at þeir höfðu engir þriíizt upp frá því.

56. þessir góðir menn, sem bréfit báru, báðu með fögrum

orðum herrabiskup vægja, eptirþví sem honum sýndist framast

þolanligt, firir bæn lolksins. Hann ritaði þá eitt bréf aptr til

lögþíugis, ok stóöu þessi orð þar í: ,/riI þess at virðuligir

herrar, Eirekr konúngr ok llákon hertogi, ok frú íngibjörg skili,

at ek vil gjarna til þess vægja, at þeirra sæmd veri sem mest

heil ok haldin, geri ek þat tillæti at sinni, at um þau mál,

sem Hafn frýr á, at ek hafa eigi haldit þann samníng, sem

vér dæmdum í fyrra sumar, þótt mér sýnist, at hann megi eigi

mik at sönnu átelja: þá legg ek undir dóm Eireks konúngs

ok þess erkibiskups, sem guð gefr til Niðarósskirkju, slík sem

þau prófast, at því lilskildu, at þeir dæmi Iieilagri kirkju ok

mér sæmd firir þal, er Erlendr digri stefndi mér ok prestum

mmum til leikmanna dóms móti guðs lögum, ok íirir þat annat,

er til afbrigða heíir gert verit af leikmönnum í móti þeim samn-
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íngi, sem gerðist með oss í Skálaholti. En um þjónustutöku

[þeirra], sem kirkjur* haía tekit sem konúngsbréf sýnist á vísa,

þoli ek sh'kt sem fyrra sumar". Ok er þessir menn kómu á

þíng, gekk herra Rafn á stefnu, ok var þá lesit bréfit. Gerði

herra Rafn því svá, at akla eigi íirir almenníngi, at færri mætti

til hlutast, ok er þetta var skoðat, mælti hann : ,Jieldr vii ek

þetta af gera en vandræði fari í", ok kvað Kafn þat upp, at haun

numdi svá búit standa láta tii þess er skip gengi, ok eigi yki

menn ný vandræði á þau sem áör stóðu, ,,en enga sætt kalla

ek þetta'\ Hann þakkaði mönnuni sinn góðviija, er til biskups

hefði riðit, með fögrum orðum
,

þvíat hann skildi, at herra

biskup haföi meirr slæfazt- látiö íirir blíðri bæn þeirra en íirir

hótun eðr harðmælum. lierra Rain ritaði þegar bréf með Magn-

úsi Pétrssyni til biskups; vissu þeir þat einir hvat á var; reið

hann þegar um nóttina í Skáiaholt.

57. fetta sumar kom út Guðmundr prestr, son Halls or

Skriðu, meö þeim tíðindum, at Svíar heituöust at ráöa-^ á Noreg

ok brenna Vikina , en Eirekr konúngr haföi stefnt af 'ísiandi

XL manna or hverjum Ijórðúngi, ok var öllum handgengnum

mönnum þegar samsumars stefnt. l>á fréttist andlát Alexandri

Skotakonúngs, ok þat, at Eirekr Danakonúngr var myrör; svá

ok, at Andrés biskup hafði Jörund kórsbróöur af Hamri kosil

þar til biskups, en Dólglinn til Orkneyja. í>á vóru ok komnir

í Noreg sendimenn Tartara konúngs á fund Eireks konúngs.

J>á haföi [herra] Eirekr konúngr gefit herra Álti Erlíngssyni

jaris naín til at iiunn verði Noregs ríki. — Sira Guðmundr

reið til móts við herra Rafn, svá sem treystandi á aðalakkeri

leikmanna, ok lét uppi íirir honum þau bréf, sem konúngr haföi

sent honum; var þat þar í, at Noregsmenn þoldu eigi, at

Islendíngar heföi náöir ok kyrrsetu, en þeir höfÖu jafnan leið-

angr, ok þar íirir hafði konúngr, at ráði Álfs, sendan sira Guð-
9

mund til Islands; var ok Rafn einkanliga skyldaðr at í'ylgja

þessu erindi. Hann tók þessu fáliga, ok kvaðst ætla, at þelta

veri þarfleysu upphlaup, ok vildi lítinn hlut í eiga, iézt vera

stirðr ok ekki herfærr. Eirekr konúngr hafði ok ritað til Árna

biskupi, ok standa í því þessi orö: ,iþér haíit hcyrl, at vér

höfum til vár kallat fólk af Islandi meö miklum skunda, biðjum

i) kirkjunni, S. ») V\ slatst, 5. s) ríiia, 5.



Arna bisk. sagA, BISKUPA SÖGUR. 757

vér, at þér látið heimila vöru yðar nefndarraönnum til bún-

aðar, en þér takit aðra jaí'nmikla þegar útgreiðist; reynum vér

ok nokkorn góðvilja af yðrum tillögum, þá skal yðr at auðvellrí

yðar bænastaðr til vár". Jafnskjótt sem Árni biskup sá þetta

bréf, ok sira Guðmundr kom með þat í Skálaliolt, sinnaði hann

konúngs erindi sem mest fékk hann
,
með öllum greiðskap ok

sönnum skynsemdum, eigi firir þut, at enginn letli hann þessa

ífangs, at létta þeim meinum, sem kirkjunni þröngði í mörgu;

sú var ok önnur sök , hví haun var þessa lattr , at þetta hafði

aldri fyrr orðit, at konúngr beiddist útboðs aflslandi; hin þriðja

var sú, al menn hugðu þetta ráð diklað
,

eigi firir liðs þörf,

heldr firirfépynd, Ok er biskup fann þat, talaði hann opinber-

liga, hvar sem þelta mál var upp haft, ok svaraði fyrst hinni

fyrstu grein, en þar eplir hinum síðurum, ok mælti svá: ,^þótt

minn herra Eirekr konúngr hefði mik kallat til u[mlráða eðr með-

algöngu í þessa ferð, ætta ek eigiatneita; sýnist mér konúngr

eiga þegnum sínum at ráða, eðr hversu mætti þér hann full-

tíngs krefja, ef yðr kynni nauðsyn á landvörn vera, ef þér

viHt nú eigi stoöa annarra nauðsyn; ok svá seni jarðhgr kon-

úngr veitir mönnuni stundiigan mála firir stundligt slarf, svá

þiggjum vér af himneskum konúngi gjöf híns eih'fa h'fs; því

má enginn sá trúr vera jarðligum konúngi, sem ótrúr er him-

neskuni konúngi , at guðs ást er íyllíng laganna. En þar sem

þér trúit þetta fépynd vera, hví má sá eigi, ef nauðsyn fuli-

komin kallar at, skynsamliga* krefja fépenníngs, er manninn má
réttiliga leiöa í hættu lífsins, ok þar á ofan á maðrinn bera'- sam-

eiginiigt starf, vás ok vökur yfir sínum höföíngja, til varðhalds

honum, [en] sér ok sínu hyski til friðar ok fullra náða; ok makliga

þarfuast sá öllum þessum velgerníngum af öðrum, er þvílíks

varnar öðrum, ok heitir drottinssviki ok níðíngr ok bleyðimaðr.

Konúngr á í góðum friði vanan skatt eðr ieiðangr, en í nauð-

syn því meira, sem nauðsyn er meiri, þar til er öll hans eign

ok hans þegna er þeim sameiginlig". Firir þessa biskups rök-

semd, eðr enn heldr guöligar röksemdir-*, gengu menn vel upp

firir sunnan land, þar sem biskup var nær, en Rafn ok hans

vinir stóðu í mót svá framarliga, at þá er Uafn skikli til skips

getg.
;
skyusamligra, S.

«) getg.; firir, S, U. U; giiíilegrar rðksemílar, S.
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ríða, brást liann sjúkrj er hanu var í Mælifellsdal, ok hvarf aptr,

en Jón korpr fór* . . . at kalla, ok lá [Uafn] þó jafnan þá er þíng

vóru firir sunnan land um þetta mál , svá sem finnandi sér

eitthvað til erindis. Sumir sögðu honum- þat til þessa ganga

ósannliga, at hann vildi konúngi ótrúr vera; sumir sögðu, at

honum ok mörgum öðrum þótti förin ónauðsynlig ; sumir

hugðu, at honum þætti hiskupar mjök einir við mælast, ok

vinir hans staðamenn vóru formannslausir , ef hann sigldi;

fékk hann af sira Guðmundi firir þetta digrt ámæli, en herra

hiskup fagrt sanumæli ok ván fullkominnar Jeiðréttu kirkjunnar

mála, sem síðarr bar raunir á. Sigldi sira Guðmundr þat sumar, ok

lofaði einorð ok örleik Árna biskups til konúngsins um þettamál,

ok skildu þeir með hlíðu. f)eir tóku Noreg um haustið, þó var

þá áðr sætt efnut millum ríkjanna, ok varð engi bardagi í bráð.

58. þegar skip var í brottu snýrÁrni hiskup í sýslu sína

til Vestíjarða; ekki hafði hatnat mcð þcim firir þat sem nú

hafði til horit, ok hvárir höfðu öðrum í þessum málum móti

staðit, sem mörgum . öðrum. Sá hlulr hvesti ok heldr hjarta

Árna biskups, til þess al refsa kirkjunnar vanrétti, atsvásagðist

af Noregi, at kórsbrœðr af Niðarósi hefði , síðan er ónýttr var

kosníngr Narfa biskups, kosit með góðu samþykki sín í miUi

til erkibiskups þann mann, sem Eindriði hét; hann hafði verit

kórsbróðir í |jrándheimi, ok stokkit or Noregi eptir upphaf

sundrþykkis milli Jóns crkibiskups ok konúngs ráðs, ok verit

síðan út í Bononia. þessum kosníngi stóð allt ráðit í móti,

ok þótti líklegt hann mundi fara þat far sem hans formaör, Jón

erkibiskup. Nú með því þessi maðr var eigi óvitandi þessarrar

öfundar ok margra illra hluta
,

þeirra sem í Noregi gerðust,

firirtók hann at samþykkja vilja kórsbræðra í þenna tíma, er

sira Sighvatr landi sýndi honum bréf ok innsigli þau , sem

þenna kosníng váttuðu. l^essi Sighvatr fór þaöan í llómam, ok

bar firir Llonorium páfa þessi vandkvæði Noregsmanna; er

þat sögn manna, at hann hafi þá kosit til erkibiskups .Jörund

biskup af Ilamri, þann sem firir litlu vígði til biskups herra

Andrés Oslóarbiskup. Kom þá engi önnur sögn til íslands,

enmenn hugðu Eindriða með erkibiskups tign koma til Niðaróss.

Ekki er fyrr getið um farlengd Árna biskups en hann

j) hér mun vanta eitthva^
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kom ii Eyri í Arnarfjörð til Eireks Marðarsonar ; hann hafði

iekit Sehirdalskirkju ok eignir hennar mótí vilja Árna biskups;

hann tók Holískirkju í Önundarfiröi
,

ónýtandí skípan Árna

biskups, ok vitni þeirra, er með eiðnm sönnuöu, at þessi kirkja

var ú döguni Ilákonar konúngs ok Sigurðar erkibiskups undir

valdi Skálaholts biskups , ok svá sögðu peim þeirra firirmenn,

at hon var á dögum hins heilaga J>orláks biskups undir hans

skipan. }>essi Eirekr hafði ok tekit hval þann, sem Eyrarkirkja

álti, ok vildi kirkjunni þar enga sæmd firir gera, sanna[n]di,

at biskup ætli engan dóm né umvandan á þvíh'kum hhUum.

Sú víir ok hans sök, at þau bref Rafns Oddssonar bar hann

um Vestfjöröu, sem opinberliga skylduðu menn lil at brjóla

niðr biskuphgt vald ok kirkjunnar rétt, ok skyldaöi fólkit til at

halda þau í olla staði. Enn vóru íleíri sakir þeirra í miilum;

ok er þeir biskup ok Eirekr tóku at tala sín mál, beiddi biskup

hann ganga or sínum óhæfum ok sæltast við guð ok heilaga

kirkju, en Eirekr varnaði þeim allrar lögligrar sættar. Lýsti

biskup því, at hann mundi bannsetja haun á síöariMariuniessu

í llolti, at firirfarandi lögligum áminníngum; ok þat kom fram.

I>enna tíma bjó sá maör undir Gnúpi, seni tekit haföi kirkju

á þeim sama bæ, ok þar með hennar eign, er Klemet hét,

eptir því sem fyrr er sagt; honum hafði ok biskup gert áminn-

íngar til betranar, ok fengit ekki at unnit, ok því bannsetti

hann þenna mann á sama degi ok nefndan Eirek, með hríngdum

klukkura ok steyptum kertum. I>essi Klemet hafði ok rckit í

bnrt prest þann, er biskup skipaöi þá sömu kirkju, ok héit

kaupi hans; hann rauf ok dóma Árna biskups, þá er hann

festi undir hans sjálfræði. Margir vóru aðrir menn í missœtti

við biskup , sem fyrr greinir. |>á hafði hann á þessu sumri

gervar áminníngar |iorgrjmi Einarssyni ok Einari Vatnsfirðíngi

;

var sú hin fyrsta sök Einars af mörgum, at hann tók Vatns-

fjarðarkirkju
,
rjúfandi dóm Jóus erkibiskups , ok brjótandi bréf

ok sjálfs síns handsöl ok sætt við Árna biskup, eu önnur, at

hann vildi eigi bæta eör undanfærast eptir lögum legorðssök

við þá konu, sem Guðríðr hét, er hann var áðr illmæltr af,

haföi hann fyrri legit með móðursystur hennar, ok var þó

sjálfr eiginkvæntr; sú hin þriöja, at hann gekk í kirkju í forboði

biskups ; hin fjórða, at hann rak í burtu lærða menn af kirkj-

unni, ok héh, preslkaupi, ok gerði þeim enn fleiri rangindi; hin
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fimta, at hann tok corpus Christi forboðaðr af biskiipi, svá at

hann skikli eigi tíðiun hlýða. f^orgnmr hafði þessar sakir: þá

fyrstu , at hann tók af þorláki, sem Árni biskiip hafði skipat,

Staöarkirkju í Steingrímsíirði með ölUi hennar gózi ; en sú önnur,

at hann tók hval þann, ok fénýtti ser, sem koni á reka staöar-

ins. Okerbiskup kom til staðarins í Vatnsfirði, bannsetti hann

þessa síimu nienn, Einar ok f>orgrím, með sama hœtti sem hina

fyrri, þvíat þeir vörnuðu allrar lögligrar sættar.

59. Nú er þar lil máls at taka, at þann dag, sem biskup

reið af Eyri, sendir Eirekr Marðarson mann til llafns í Glaumbœ,

at segja hvar þá var komit; ok er sendimaðrinn kom norðr,

lét Rafn hann aptr ríða í móts við Eirek , ok biðja [at] hann

komi sem skjótast í móts við sik í Steingrímsfjörð, at óvöruni
r

Arna biskupi, ok íaka þar f>orvald prest Ilelgason, sakir forns

fjandskupar , ok skulda þevrra er hann hafði eigi lokil Rafni,

ok þeir bræðr, þá fimm tigu marka, sem hann lánaði þeim fyrr

í Noregi; hugðu þeir, at biskup mundi sljófast, ef hann sæi

at þorvaldi mundi skemdir veittar- ok er þessarar ráðagerðar

var viss einn biskups vin leynihgr, þótt hann vefðist í staða-

máUim, en sá var Thomas Snartarson', sendi hann til biskups

mann með leyndarbréfi, því er á stóð öll þessi Rafns meðferð

ok tilætlan; sá kom til hans í innímverðum ísaíirði, þar sem

Langadalr heitir, ok hinn sania dag sendi bisknp I>orvald prest

vestr í Fjörðu heim í Ilolt, en hann reið sjálfr til Stcingríms-

fjarðar, ok cr hann kom til Kollaljarðar, kom Rafu í móli honnm
með marga menn, ok var hinn relðasti, þvíat iiann misti for-

valds; töluðust þeir biskup mart við ok samdi þeim ekki, þvíat

hvárrtveggi var hinn þverasli, ok livárgi vildi til láta viö annan.

I>etta var á ymbrudögum, ok vígöi biskup klerka ok söng messu

;

viidi hann at Rafn veri hvergi í nánd því starfi, ok líkaði honum
stórilla, ok gerði þó sem biskup vildi. Drottinsdaginn eptir

reið Arni biskup suðr til Saurbæjar, ok þann dag reiö þangat

Rafn Oddsson, ok með honum hinir bannsettu [menn] : Eirekr,

Einarr ok J>orgrímr. Biskup var þá nótt at Ilváli ; kom [herra]

Rafn mánadaginn á móts við hann ok fjöldi manna; töluöust þeir

víð í kirkju, ok var fátt manna hjá þeim. þá kom þar, at þeir sætt-

ust með þessum eiðstaf : ,/riI þess leggr þú hönd áhelgabók, ok

i) leÆr.; Svai'tsíson, S.
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því skytr þú til guðs, at þú skalt halda þá dónia í alla staði, sem

dæmist ú hendr þér af herra Eireki konúngi ok erkibisknpi,

þeim sem skipaðr verðr til Niðaróss
,

þat sem til þeirra dóms

heyrir nm staða mál eðr kirkna. Halda skaltu mína dóma um
þat, sem Skálaholts biskup á dóm á því máli eptir guðs lögum,

ok míns lögligs eptirkomanda, ok enga kirkjueign skallu héðan

af halda utan samþykki biskups; halda skaltu ok þær skriplir,

sem ek skipa þér. Guð sé þér hollr, ef þú heldr þenna eið,

gramr, ef þú rýfr." Eptir þetla skilja þeir biskup ok Rafn

með engri blíöu; fór biskup tii Ásgarðs, ok svá heim á leið,

en Rafn heim til Glaumbæjar.

60. Árni biskup sat heima þann vetr í Skálaholti, en Rafn

í Glaumbæ; vesnaði at eins með þeim biskupi; þótti honum

iaus öll sín ummæli, þau sem hann hét at þola staðamönnum,

sakir þess at hann trúði erkibiskup vorðinn í ISiöarósi. Rafn

harðnaði ok í þrái sínu við biskup, ok leitaði með mörgum
brögðiim at fylia girnd sína um staðamál. Ormr Klængsson

bjó í Maukadal, sem áðr er sagt, ok veitti þær meðalgöugur milli

nefndra manna, at ekki vóru sannvænar; tjáöi hann [herra] Rafni

harðindi þau, sem biskup lagði á hann um fyrrnefndar sakir,

forboð ok missi beilagrar þjónustn, ef biskup réði. Rafn sinn-

aði honum í orði. þetla vár œtlaði Ormr at heimta tíundir

þœr, sem biskup bannaði honum, af þeim bændum, sem at

lornu höfðu til llaukadalskirkju greitt, bæði kirkjunnar hlut

ok biskups hlut, með ráði Rafns, at eigi næði þeir at leggja

þœr í kirkju eplir ráði biskups. *Mánadaginn í gagndögum

lét hann söðla hest sinn , ok ætlar at ríða til l>órðar [íj iMúla,

þess erendis, sem nú var grciut; ok er hann ætlar á bak at

stíga, féll á hann svá áköf sótt, at hann mátti eigi annat en

leggjast þegar í rekkju, þvíat hann iekk varla stýrt sér, ok lá

hann í þessu fári ner viku. Sira Oddr var þar prestr, sem fyr

er sagt. Ormr beiddi hann þá at ríða í Skálaholt, at biðja

hcrra biskup lausnar ok sætta ; en Steinunn húsfreyja hljóp

upp ok mœlti: „margir menn verða sjúkir, ok leggja eigi allt

silt mál undír bann, ok viija þó eigi þar firir láta eignir sínar."

Yið þessa hennar afeggjan dvaldist för prcsts nokkora daga, ok

einn morgin kallar Ormr á húsfreyju sína Steinunni, ok mælti:

i) hér byrjar sífeasta skinnbla?)ií; i 122. b.
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,,nú skallú eigi lengr ráða at dvelist sætt okk[u]r biskups, þvíat

ek iiefir nú tekit þá ráðníng, sem mér er maklig; en þó at

þú fáir eigi slíka ráðníng, segir mér svá hugr um, at þú munir

eigi at heldr missa mikillar ráðuíngar, þótt sú sé annan veg

lagit." Eptir þat mælti hann til sama prests : dger þú nú firir

guðs nafn ok dvel eigi, ok seg biskupi, at ek vil alit til sætta

vinna viö guð ok heilaga kirkju, þat sem hann leggr á mik.''

Hann fór þegar í Skálahoit, ok segir biskupi þat sem Ormr

bauð bonum, ok beiddi l)ann ráða. Biskup mælti: ,,skunda þú

heim, ok leys hann , ef hann vill þat tii vinna, sem lög heil-

agrar kirkju bjóða
;
lcys liann ok þó at eins, at Íiann sé allr,

ef þat vitnast, at hann hafi með sh'kum vilja fram farit, sem

hann hafði firir þér; skal hann þó eigi grafa í Uuukadal,

at þeirri kirkju sem hann tók með ráni. En ef liann hfir þá

er þú kemr heim, ok fær iögliga sœtt, feri hann lil vár." Oddr

prestr fór þá heim sem skjótast, ok kom svá í IJaukadal, at

Ormr lifði, ok varö því feginn. Mann spurði hversu biskup

hafði lekit orðsendúig hans. Prestr bar þá fram hók at honuni,

ok las firir honum þann eiöstaf, sem biskup haföi honum skipat,

ok at hann skildi honum láta veröa greitt í heudr allt kirlíjufé.

Ormr játaöi því skjótliga, ok rétti hendr í móti þessi bók; ok

eptir eiöinn leysti prestr hann ok fékk liann fulla sætt; hann

lét greiða Oddi allt kirkjufé
; var hann oleaðr ok liuslaör. ilinn

síöasta dag er hann liföi spurði hann húsfreyju, hvárt af hendi

veri goldit alll kirkjufé, ok var þat snemma in octava ascensionis^

en hon kvað ógreiddar hrúnir ij, — (tlívataþú, kcrlíng, ok greiö

þærl" segir hann ; ok er hon haföi lokit af hendi brúnirnar,

sálaðist hann iij. kal. Jimii; var hann ferör í Skálaholt; söng

sira Símon prestr yfir honum. Steinunn sór þá ok afhendis

Ilaukadalskirkju, ok galt fé þat er hon átti; reisti þá sira Oddr

búnat á kirkjunnar lut*
,

þvíat Ormr haföi eigi átt allt land,

þvíat [eigij var allt firir lokit; var þá sumt eign forgeröar

I>orláksdóltur, þvíat Klængr gekk þenna tíma í Viðeyjarklaustr;

áttu þær Steinunn þá báöar eignarhlutiun. Steinunn nam eigi

þar yndi síðan Ormr var allr, fór hon til Gygjarhváls en setti

j>orvald Klœngsson firir búit í Haukadal. Eptir þat seldi hon

landit llafni Oddssyni til ónáöa sira Oddi ; var þar jafnan nokkorr

i) en, b. V. 122.
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órói þeirra millum meðan Rafn lifði, Eplir dauða iians féltk

liiskup landit svá af forgerði sem af Steinunni, þat sem Rafn

Uafði eigi Qrir lokit; hann lók ok afllallóltu liennar part, þann

sem Rafn hafði állan. Um síðir seldi hann Haukadal LopU

iielgasyni frenda sínum.

61. þetta vár ok hvert annatlét biskup, á sömu leið sem

áðr er greint, segja þeim, er kirkjur höfðu tekit at ráði Rafns,

at þeim \ar full nauðsyn at halda sik frá líkama Krists , ok at

þeir jyki sér stóriiga hyrði, cf þeir tæki. Hann lét krefja allra

kirkna ok eigua þeirra hvert ár, meðan þessi deila stóð. Á
þessu vári reið herraRafn heiman or Glaumbæ til Rorgarfjaröar

ok þaðan á Álptanes meö miklum Hokki, ok setíi fyrrncfndan

Sturlu Sæniundarson á Garöastaö , ok fékk honum í höud alUi

kirkjnnnar eign, ea stökti á brottu sira Rjarna. Hann tók ok

fé þessa sama Rjarna, þau sem fram vóru um kirkjueign, ok

kastaði á þat konúngs eign, ok lét merkju búit mcð marki

sóknarinanns. En þvíat herra biskup varð varr, al Rafn mundi

þetta gera, lét hann prest llýja fund hans, at eigi fengi hann

né einn vansa af sínum óvinnm. Settist þá á staðinn Sturla,

rjúfandi sín særi
,

þau er hann sór Árna biskupi , sem áðr

er greint.

Á þessu sama vári stóð fyrrnefndr Árni biskup frammi

fáliðr vígmaðr í fylkíng sáis signaða herra, ok þó at hann sýndi

ástar eld aUnátligs guðs tendraðan í sínu hjarta með orðum

ok eptirdæmum verkanna, sem framast fékk Uann við komizt,

ok þar mcð iðuligri ástuudan ok óbrigðum vilja; ok svá iangt

gekk þá fram um réttindin kappsemd leilvmanna, [at] á þessu

þíugi, er á þessu sumri var, lét Uinn sami Rafn í lögréltu

höndum upp taka, ok gera með lófataki útlaga alla þá menn,

sem herra biskup skipar á staði ok kirkjueignir, þær sem hann

kallaði leikmenn eiga, með allsherjar dómi, ok lét lýsa yílr

þeim nefniliga á héraðsþmgum. llafn lýsti ok því, at þeir veri

ok aUir saklausir, sem biskup hafði bannsetta íirir kirkjurán,

ok samneytti þeim sjálfr, ok þeir aðrir sem hans vilja gerðu.

En virðuligr herra Árni biskup, sem Helias, óttaðist eigi liös-

fjölda sinna óvina [ok] kallaði alla þá í banni, sem á þessu

þíngi höfðu verit, ok lét leysa hvern er lil handa gekk, ok svá

hvern þann, er Rafn samneytti, ef hann kom því til vegar,

Rafn lét ok bréf rita ok styrkjameð sínu innsigli, þat er Svein-

I. B. 50
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björn Súðvíkíngr har um Vesirjörðii, ok lét lesa í hverri kirkju-

sókn. En ]iat var annal, at hverr sá maðr, sem sira |>orval(l

héldi firir formann, eðr vciKi honum nokkora hlýðni, eðr hon-

um fesli nokkut mál, skildi heila landráðamaðr , ok hafa firir-

gert fé ok friði, ok þeir menn, sem þenna forvíild veröi eðr

styrkti, skildi réttlaus^ir] ' vera firir konúngsmönnum ; skildu ok

þeir , sem lénin hOfðu, missa þeirra, ef þeir flylli eigi þessi

bréf. riann skyldaði ok til sóknarmenn at (aka Hoitsstað í Ön-

nndarfiröi, móti eiðum preslanna : Steinþórs, Árna, Finns, Árna,

Snorra, Jóns, er þann stað sóru jafnan frá dögum hins sæla

þorláks hiskups hafa undir Skála[holts] biskupi verit, til þess

er Rafn Oddsson tók hann á dögum Árna biskups. Lét Jiafn

ok þat fylgja, at þenna slað skildi þeir taka hvárt sem þeir

fengi með góðu eör ilhi. I>ó var þat mart talat af Rafni, al

meirr var í fyrstu gert til þess at hræða fólkit, heldr en með

alvöru; urðu ok margir Iregir til slíkra atgerða, þvíat þeir vissu

vísa reiði biskups ok stórmœli, þar sem hans vili ok skipan

var at engu höfð. Suma lálmaði nokkorr gneisti guðs ástar

eðr mótimöglan eiginnar samvizku, sem rauuir bar á, at bverr

þeirra gekk til valds í lífsháska, ok sór skjótt eptir því sem

biskup bauð þeim , til þess at deyja undir játníng kirkjunnar

máia ok trú, sem Árni biskup hélt ok haföi, hversu margar

varnir sinna mála sem hann bar áör digrbarkliga fram
,
þá er

hann [vænti sér^ lengra hTs tilkosnmgar, sem áðr er greint um
herra Ásgrím ok Orm í llaukadal ; varð ok sjálfum [lierra Ral'ni^

meira gjald at þrái ok metnaði, þvíat [hann] óttaðist sæmdar lát

ok viröíngar ef hann béldi eigi teknuni hætti, heldren hyggju-

þrot. Margar vóru þá niiklar greinir, þær sem eigi eru rit-

aðar sakir leti eðr fáfræði.

|>etta sumar kom hréf frá Jörundi biskupi lil Árna biskups, í

hverju er hann váttaði utanför sína, en beiddi Árna biskup vígja þá

menn, sem prófastar hans kynni at senda til hans, svá ok krisma ok

oleim ef send vóru, svá ok at hreinsa hinar stærri kirkjur, er

saurgaðar veri, ok aöra þá hluti, sem til biskupligs embættis

heyra, svá ok at ráöa um vandamál, ef til féll[i]. — þetta

sumar kom sú frétt af Noregi , at páfi Honorius var allr ok

svá herra Andrés bisknp af Oslo, ok var andlátsdagr bans næsla

i) i-títtlaiiss, 122. a)
|

getg. ; ler (ferPJ, 122. b- v. eptir getg.
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firir inventio crucis. Sigurðr ábóti af Halsnu var ok allr.

íngibjörg drottníng haföi ok andazt næsta dag . . . ammn-

cialionem beate virginis, Herra Hallkell \ar svikinn af lierra

Álfi; svá var [ok] aUr herra Eirekr Dufgalsson. þat spurðist ok,

at sira Sighvatr mundi sækja pallium ok flytja í Noreg , sem

fyrr segir; þótti biskupi nú niikil ván réttíngar kirkjumálanna

;

fréltist ok gott frá konúnginum, at hann réði meira en fyrrum,

ok þótti þat alit til iínkindar vlð fólkit, er hann lagði tii. Á
þossum vetri brann bær í Túnsbergi.

62. þetta sumar kom af Noregi Loptr Helgason, frendi

Árna biskups, ok hafði herra Eirekr konúngr gert hann sinn

eiðsvara, sem fyrr segir; var biskup honum stórliga feginn

;

mátli hann þá af honum heimta sannar sögur or Noregi. Fór

hann skjótt í SkálalioU, ok var þar þann vetr vel Jialdinn. Á
þessu sumri sigldi herra Jörundr Hólabiskup, ok varð vel reið-

fari, ok kom í frándheim, ok var þann velr þar. Ekki fann

hann Eirek konúng í þeirri fcrð ; virðu mcnn þat flrir honuni

sem vinir vóru til. AUt þetta sumar heitaðist herra Rafn við sira

t>orvald, ok lýsti útlegð hans, ok bræðra hans Magnúss ok

Jóns. iVIiklu vóru þeir fleiri mcnn, er hanu kailaði úUaga firir

ymsar sakagiplir. — Allan þenna vetr fóru þau orð frá herra

llafni, at honum þólti Árnibiskup gera ódæmi á konúngsþegn-

um, í því er hann bannsetti mótgangsmenn kristninnar, svá

Sveinbjörn Súðvíkíng ok aðra firirgangandi menn í Vestfirðínga

fjórðúngi. Hann kallaði biskup rjúfa öll þeirra sáttmál, ok

því leitaði hann þat kall með verki at fyUa, sem áðr var út

sent af munninum; hann hcitaðist at halda biskupstíundum,

ok láta biskup eigi ná yfir land at fara, utan hann léti staða-

menn hafa þat í friði, sem hvárir þóttust vald eigayfir at hafa.

Hér at raóti þagði eigi Árni biskup með öliu; ok þótt Rafn

vildi sem annarr Achab gera at kálgarði víngarð hins rétlláta

Naboth, lét Árni biskup sem annarr HeUas fljúga yfir sína óvini

eld ógnarmála af heilögum ritníngum , takandi dæmi af fornu

ok nýju lögmáli, hvílíkan enda lífsins höfðu niðrbrotsmenn

réttrar trúar ok saurganarmenn heilagra mustara, Antiochus

Epiphanes okaðrir hansmakar, Herodes ok Pilatus, Gaius Cesar

ok Theodoricus Veronensis^, er alþýða kallar fýðrek af Dern;

x) fanil& úr orh (Jyviv'' e^r „eptir") í 122, 2) lei^r.; vulonir, 122.

50*



766 BISKUPA SÖGUR. Aiiiít hlsV. sítgJi.

sagði þessa ok, [or] part viklu eiga í þeirra illgerðiim, mundii

með þeim kenna af guði part í réttligum liegníngum, ok eink-

anliga firir þat, er þeir snern ölhim sínum lygðum ok rangind-

um' uppú sinn formann, þann sem þeir leituðu at spilla með

sínum lygðum, en þeir áttu meö réltri reglu leiöa á alla sömu

sœmd ok höföíngliga liófsemd, ok framarr því at forða hans

sálu við öUum skaösnmligum hhitum, heldr [cn] h'kamanum við

hættligum hlutum, sem hon er honum dýrri í öllnm hlutum. í>etla

sannaöi hann með prédikan í heilagri kirkju; þetta ávítaði hann

meö hréfum ok sendipistlum í öllu sínu hiskupsdœmi, ok þetta

sama har hann fram í hversdagsligu samtali. Við þat vaknaöi

hann ok sofnaði, at æ var hans hugr á lögmúli síns sæta lá-

varðar, endrbætíng ok ieiörcttíng kristninnar. En því hann-

færði hann, Ilafn eigi ok hans hinn næsla sporgöngumann at

svá frekum heitínguni, at hann hugöi, at því minnr mundi þeir

hh'fast viö illvirkin , sem þcir kendi framaiT á sér luu'ðmælin;

dvaldi hann atgeröir fram um þíng, at hann mætti þeim at

framkomnum verkum gela makliga refsíng, at eigi mætti hans

óvinir mæla, at íirir hans bræöi fengi iieilög kristni skömm

eði' skaöa, ok geröi hann þetta þó eigi minnr firir bænar sakir

ok tillögur herra [llunólfs] ábóta, síns kæra vinar, heldr en

fýsi eör ofdirfð eiginhgs hugar.

63. Á þessu vári sannaöi herra llafn l'ornan orðskvið, at

Jram koma Ijóð, þau löngu vóru súngin', þvíat hann reið heiman

or Glaumbæ skyndiliga lil Vestfjarða, ok ætlar á óvart at koma

at fyrrnefndum Jíorvaldi presti, ok grípa hann sem Jón bróöur

hans. })orvaIdi kom njósn af þessi Rafns firirætlan; kómust

þeir bræörnir í kirkjur, J>orvaIdr í Ilolt, en Jón heima at sín.

I>orvaIdr kom ok sínum föngum í kirkju með sér áðr Rafn

kom þar. þeir vóru um stundar sakir umsetnir, en um síðir

gekk I>orvaIdr á vald herra Ilafni ok [hét] öll sín mál undir liann

at leggja, ok þó at haldinni hlýöni við guð ok hcilaga kirkju

ok biskup sinn. Jón lagði ok allt silt mál á vaid Rafns.

Prest þann, er þiörekr hél, meðallagi eir[in]n-, gripu þeir ok

hræddu heldr harðliga, þann sem í>orvaIdi vildi njósn bera um
þeirra feröir. Fór I>orvaldr nokkut skeið með Rafni, ok þótti

mönnum nokkot breytt orðlagi hans til biskups. þessi tíöindi

i) Ur \nitv 122 b. (ok rans )
a) V'f eirn, S,
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kórnu brátt lil eyrna biskupi, ok eigi með öðru móti, en ÍJor-

valdr heíði, ut nauðsynjaiausu ok firir hræðslu sakir, gengit á

vald Uafni, ok lagt allt sitt niál greinarlaust ok svá slaöinn i

Holti undir hann. Varð hann stórliga reiðr ölhun [leim, er í

þessura málum áltu hiut; var bæði, atþorvaldr hat'ði illa gert,

enda Irúði biskup honum aldri síðan. Nær hvítasunnu koni

hann í Skálaholl, ok vildi seni fyrrum halda sér fram við biskup,

en hann tók honum ok öliu hans máli þúngliga. Sá hlutr

hafði enn til borit, at herra biskupi var mikil skapraun, at þor-

valdrhaföi sukkat kirknafjám í Holti ok Vatnsfirði, ok svá gengit

í borgan íirir Aöalbrand bróöur siun um fé þat, sem hann hafði

cytt ílrir Breiðabólstaöarkirkju á IVoykjanesi, meðan hann bjó

þar, en porvaldr vildi eigi lúka þó heinit veri, ok [var] eigi liðugr

at lúka skyldilrl, meðan hann fékk lítið eðr ekki af sakeyri, sakir

ónáða þeirra, sem lionum vóru gervar, ok honum var hvergi fritt;

hafði biskup þolat hoaum þetta sakir nauðsynja þeirra, sem

nú vóru taldar, cör vináttu; en nú, er hann vissi at Rafn niundi

af honum hafa vilja sína penninga, vildi hann eigi at kirkj-

urnar misli íirir hann. Sá maör, sem NjáH hét, átli pennínga

at þorvaldi, þá sem hann hét með systur sinni Ingibjörgu, ok

iiafði eigi fengit; sótti hann ok biskup at sínu máli ; haun

berr' nú allar þessar skuldir kirknanna ok Njáls á þorvald,

ok þólt hann veröist um slundarsakir ,
lagöi hann um síðir

undirbiskup, hvat hann vildi af hans fé skiptahonum til handa.

Nokkoru síöarr nefnir biskup dóm á þessu máii, ok skiptir

til handa Njáli náiivalstönn , á íimlu öln hárri , ok þar með

ööru le; ok er þorvaldr vissi þat, þótti honum afarilia, ok

kvaö ludfu gjarna[r] vilja gefa biskupi en gjalda Njáli slíka ger-

senii. Bislíup segir at móti, at hann vildi at Njáli þiggja tönn-

iua, en eigi at þorvaldi; gekk biskup því fast at þessu máli,

at iXjáll álti skylt al h'ika llólastað i llrepp austr, ok varð þetta

lé þar til at fara. Tönn þessa hafði þorvaldr fengit af einura

bónda í Veslljörðum^ raeð klókskap; honum h'kar nú illa, ok

biðr sér orlofs til siglíngar, en biskup játar því eigi; ferr þor-

valdr í burt í óblíöu. Nokkoru síöarr sió hann því upp, al

hann hefði Eireki konúngi geht tönnina. Lilhi síðarr sendir

í
biskup bréf herra Rafni Oddssyni, í hverju hann ásakar hann

gctg.j bærir, S. j) U; Aust.fjiU-í)«m, S.
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um nýsögð tiltækij ok segir honuni, at liann cr enn at nýju

í'allinn í [liit] meira bann, ok hann mun eptirliíng sýngja hann í

bann á þorláksmessu ok svá Erlend slerka, ef hann vill cigi sættast.

64. Nær fardögum býst herra biskup í sýslu sína til Aust-

fjarða, okríðrþangat með skyndíngu, en ætlar heim atþorláks-

messu, þvíat þá frétli hann, at nokkot skip mundi komit af

Noregi, með slíkum tíðindum sem orðinveri; vildi hann [á] þeim

tíma spara atgerðir við óvini kirkjunnar, ok tempra þat eptir

lilgerðum. Kn meðan hann var í þessi för kómu Rafni orð

ok bréf biskups, ok eirði honum eigi vel; lét hann nú stórum

gífrliga, ok dró með sér alla sína vini ok Erlend, at enda þal

sem hann hafði hörðu heitið
;
þótti honum vænt um, at hanu hafði

veiddan þann [hinn] vildasta af yfirklerkum biskups, ok dregit

mjök til sinnar þykkju, ok vitnaðist, at svá mundi fara fleiri;

harðnaðl hann ok í sinni þrjózku, en sinnaði þorvaldi í öllu

því sem til greinar var með þcim biskupi, ok einkanhga uni

tönnina; færði hann ok þat biskupi lil mótgangs við konúnginn,

at hann hefði kallazt dæma af fyrrnefndum þorvaldi [fé hans*.

Uann segir ok
, þá hann vissi at biskup hafði heitazt við at

bannfæra hann: ,^eigi kvíði ek við því, þótt biskup blóti mér

eðr banni, ok launi mér slíku þat ek heíl hér til mjök van-

fylgt konúngs boöskapnum ; skal ek nú héðan af eigi hhfast

við þat, sem nú er engu í at þyrma."

Lillu firir þíng kom skip af hafi í Borgarijörð, ok var þar

á konúngs sendiboði sá sem Ólafr hél, ok var kallaðr Ragn-

eiðarson, en hann var af konúnginum sendr, ok með honum

Sighvatr Hálfdanarson, ok skildu þcir reka á íslandi konúngs

erendi; var ok þessi maðr auðigr at penníngum. Yið þetta

varð Rafn Oddsson stórum glaðr, ok þóltist nú hafa fengit

fulltíngsmann sinna framferða; ríðr hann skjótt lil móts við

herra Ólaf [ok Sighvat^ , ok segir þcim hvar nú var málum

, komit á landinu, ok beid[di] sér fulltíngs; hann segir ok síua

ætlan ok framferð; fyigja margir þegar mjök við þá herra Ólaf

ok herra Sighvat með flutníngi Rafns, at nauðsyn sé at láta eigi

kennimenn koma firir konúngsrétti. Olafr fór vel í þessum málum,

einkanliga firirþví, al konúngr heyrði fagran vitnisburð sira Guð-

mundar til biskups en erfiðan til Rafns. Riöu við þetta lil þíngs.

[ b. V. a [ b. V. U.
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65. J>essar iréttir kómii skjólliga íSkúlaholt; þólti vinuni

biskups nii mundu slá í óefni, ef fornir óvinir kirkjunnur fengi

sér nýja fulltíngsnienn sinna ranginda, ok hiigöu nú mundu
fullkomliga yfir holfa, ef eigi kæmi sjálfr biskup til annsvara

ílrir sik ok heilaga kirkju. llafn hafði ok ællaö al halda biskups

tíundum, áðr líerra Oiai'r kom því u þat vár, at þær greiddist.

þá vóru seiidir menn til Austtjaröa, Loptr biskupsfrændi ok

IJallr af Skúmstöðum
,

eptir herra biskupi, at hann kæmi til

alþíngis. llann reið auslan sem skjótast at spurðum þessum

hlutum; fór Loptr jafnan fyrr at l'á honum skjót, hley|)li á

vij dögum, ok kom heim í SkáUiholt naísla dag firir Pelrsmessu,

ok reið á þíng in commcmorationc Pauíi; fundusl þeir skjótt biskup

ok Olai'r, ok tók hann biskupi með mikilli bhðu. llann bar

i'ram bref viröniigs herra Eireks konúngs, er honum var fagr-

hga þakkat sín fyJgð ok l'ramnntníngr, sem liann haföi styrkt

þat konúngs erendi, sem sira Guðmundr fór meö, en beðit,

at hann skildi taka herra ÓIaf[i], konúngsins stallara, ok herra

SighvfUi hæverskh'ga, ok leggja á með þeim heil ráð í öllam

konúngs erendum ; eu um staöamál veik bréílt svá til, at kon-

úngi þótti tili'ellihgast, at bæði lærðir menn ok ólærðir héldi

þat skiiorð, sem til IN'oregs kom undir hvárutveggja innsigl-

um , en þat sem á greindi veri skotið undir dóm kouúngs

ok erkibiskups
;

sagðist ok konúngrinn kenna sik skyldugan

með erkibiskups ráði at íyigja kirkjuinii til síus réttar sem

öðrum. Enn [var þar' vikit nokkorum orðum til, at Árni biskup

mintist konúngsins ok móður hans framfarinnar í baíuum

sínum. llerra Arna biskupi léttist mikit um lijartarætrnar,

er hann sá slík orð rituð til [sín] af sjálfu sæti réttindanna, at

þ\í seni vera álli, ok herði hug sinn til þess at fylgja rétli kirkj-

unnar, sem hann kendi (hinnj hímneska réttara með sinni signuðu

hendi hafa snortið hjarta hins stundliga Noregs rétlara. Engi

tíðindi kunnu þeir framarr af JNoregi at segja herra Olafr ok

hans skiparai, en fyrra sumarit spurðust, þvíat þeir höí'ðu á

lljaltlandi verit um vetrinn , ok kómu síðla hausts. Herra

lUmóil'r af þykkvabæ reið með biskupi til þíngs. Eptir þat áttu

þeir Uafn stefnur at i'yrrsögðum máhnn ; var biskup hinn snarp-

asli, en Rafn hinn þverasti. Biskup beiddi, at leikmenn léti

i) [ t/j þat var, S.
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lausar kirkjur þær, sem gefnar höfðu verit, en Rafn neitaði

því, ok bað biskup leysa hina bannsettu. Biskup neitaði því,

meðan þeir vóru sh'kir, sem þá vóru þeir. Ilerra Ólafr bar þá

fram konúngs boðskap, þann sem þat ráð Jagði á meö mönnum,

at öll þau mál Rafns ok biskups veri fest í dóm virðuhgs herra Ei-

reks konúngs ok erkibiskups, en staði héldi þeir sem áðr höfðu, til

þess er orskurðr félli á, en biskup leysti hina bannsettu. Biskup

hóf þá sitt mál oksegir: ,^með því at boðskapr virðuligs herra

[Eireks konúngs] sýnist þetta ráð á ieggja, sem nú er efnat, þá

er auðsýnt, at ek vil eigi annat samþykkja, en vörzhir sé fengnar,

þeir sem óhættir sé, at borga firir öll kirknafé ok sjálfar kirl;j-

urnar, þær sem teknar er[u], ok haldist þessi borgan meöan af

þeim stendr dvöHn, svá at kirkjan fær eigi súi réttindi, þvíat engin

ván er, at ek leysa með öðrum kosti þá sem ek heíi bannfært, nema
kirkjan megi eiga [uppreist] af þessi biðstund, ok missa eigi sinna

réttinda." Rafn mælti þá: dborgunarmenn munut þér hljóta

at fá firir yðr, ef yðr dœmist at bæta oss leikmönnum ok kon-

úngdóminum." Herra Ólafr mælli þá: ^.þat munu menn mæla í

Noregi, at tæk sé borgan mín til móls við nokkora íslenzka menn,

firir eigna sakir. En til þess at yöart ósœtti mætti fá gagn-

samligan enda, vil ek borga firir Árna biskup mínum penníngum,

þann tíma, sem þér látiö til yðrar vörzUu' viö þetta, sem herra

biskup beiðir." Rafn segir þá, kvaðst hans borgan allgóð

þikkja: ^^en þá viljum vér at haldist öll sáttmál, sem með oss

var gert í Brautarholti, ok á þíngi, ok í Skálaholti." Eptir þat

borgaði herra Ólafr með handtaki firir Árna biskup, en herra

}>órðr á Möðruvöllum firir herra Rafn, ok með honum' herra

Jón lögmaðr ; lézt þá hvárr þeirra tíunda hundraöa. At

lyktum þessum borgunum var bréf ritað með hvárratveggja inn-

siglum, ok var þat svá mælt: ,j nafni föður ok sonar ok heilags

anda. Eptir bréf[i] virðuligs herra Eireks konúngs, því-' sem

hann sendi til Islands með herra Olafi ok herra Sighvati, þá

stöddu með sér á alþíngi þann samníng, sem gerr var á alþíngi

eðr í Skálaholti, herra Rafn ok herra Árni biskup, ok herra

Runólfr ábóti í Veri, herra Ólafr Ragneiðarson, Sighvatr IJálfdan-

arson, lögmennirnir báðir, herraþórör, Nikulaus, Grímr prestr,

ok margir aðrir góðir menn, lærðir ok ólæröir. Svá festist ok

i) })eim, S, 2) 17; þat, S
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með bandtaki í dóm virðuligs lierraEireks komings ok andligs

föðui'j erkibiskups af Niðarósi, uni öll þau mál ok afbrot, sem

síðan hafa í gerzt milli lærðra manna ok leikmanna, nema þat,

sem þeir skilja at Skálaholts biskup á yfir at dæma; ok vóru

þessir vörzlumenn: herra Ólafr Ragneiðarson firir Árna biskup,

ef nokkot veri konúnginum eðr erkibiskupi þægt í hans með-

ferðum, en herra Jón lögniaðr ok herra þórðr íirir herra ilafn,

þar sem hans gerðir skoriir, firir slíkt allt, sem á hann dæmdist

ílrir sín afbrot síðan koniings bréf kom til íslands um staðamál.

Svá gengu ok skilríkir menn í vörzlur firir staðafé , at eigi

eyddist, þar til er dómr féili á". Eptir þat leysti biskup or

banni alla þá menn, ok forboðum, sem firir þessi mál hafði

hann þeim yfirlýst, eptir því sem hann hafði vald tii, at firir-

faranda þessum eiðstaf : þess leggr þú hönii á helga bók,

ok því skýlr þú til guös, at þú skalt standa á dómi virðuligs

herra Eireks konúngs ok erkibiskups, um þat allt, sem þú hefir

brotið við guð ok heilaga kirkju ok Skálaholls biskup, ok þeir

þikkjast eiga yfir at dæma, en Skálaholts biskup[s] um þat,

sem þeim þikkir hann eiga at dœma. Svá sé þér guð hollr

sem þú satt segir, gramr ef þú lýgr^ — Ekki gekk Rafn til

iausnar, ok sumlr þeir, sem eigi köUuðust sekir né forboðaðir

firi þat, er biskup sagði þá af verkunum sjálfum fallna í bann

eðr forboð, þegar eigi var einkanliga lýst stórmælum yfir þeim

af kennimönnum.

66. Á þessu sama þíngi lýsli herra biskup utanferð sinni,

ok sagði öíium sínum sökudólgum með bréfum aíbeyris, ok

með sjálfs síns^ erendi þar á þínginu áheyris, at þeir mundu

hans dómi hlíta^* verða um sín mál þann líma er hann kæmi

til íslands, ef þeir bæri eigi sjálfir þau fram firir konúngi ok

erkibiskupi, eðr þeirra lögligir umboðsmenn. At lyktuðum öllum

þeim hlulum bauö herra Ólafr herru Árna biskupi í boð sitt,

ok herra Runólfi ábóta af Veri. Herra Ólafr vildi ok at herra

Rafn veri at þessu boði, cn biskup neitti því þveWiga, ok kvað

þá eigi báða at einni veizlu vera muudu. Herra Olafr gaf

biskupi sæmiligar gjafir at þessi veizlu , ok svá ábóta. Eptir

þingit bauð herra Árni biskup Ólafi heim í SkálahoU, [ef Rafn

i) gub sé þör hoUr, b.v. S. 2) hér þi-ýtr en hé^an í frá er farÆ eptir Í7,

og bori^ saiiiaii vií) Nr. 8 í 4to. i bókhlö^u komings i Stokkhóhni. a) 8; hlý^a, 17,
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færi eigi með honuni^ , at þiggja af sér veizlu; þat þektist

hann eptir biskups viijaj ok þá at þessu heimboði af biskupi

gullhríng, þann er stóð hálfa mörk. Eptir þat reið herra Ólafr

at reka konúngs ercndi. — Á þessu sumri leituðu konúngs-

menn ú um dóm þann, er handgengnir menn höfðu dæmdan á

þá menn, er íirir sökum höfðu orðit af herra Loöni, ok kölluðu

þá eigi Irjáisa af utanferðinni, utan þá þegar kæmi ie fram þat

sem dœmt var; en lierra biskup segir: ^^frjálsir skulu þeir af

vera, ek skal lúka þetta hálft xviij^^"-' hundrað, sem þér kalUt, þó

at fararefni sé minni." En með því at biskupi fór svá röskhga,

var þat samit, at þelta fé laukst eplir uni várit. llerra biskup lýsti

ok því, at hann niundi herra lUmólf ábóta af Veri solja íirir

staðinn ok kennimenn sína meðan hann veri í Noregi, ok lét

þat fylgja, at hann sá engan mann í sínu biskupsdæmi jafnvel

fallinn lil þessa starfs, sakir vizku ok einarðar ok mannkosta;

en hann samþyktist þessi biskups beiðslu.

67. Nokkoru síðarr spurðusl þau tíðendi, at herra Jörundr

Hólabiskup ok herra þorvarðr váru við land komnir ; hafði IJóla-

biskup verit þenna vetr í þrándlieinii með herra Jörundi, er

áðr var biskup at llamri, en nú var kosinn af páfanum , seni

fyrr segir, til erkibiskups tignar; en þá var sira Sighvatr eigi

kominn af Uóma með pa//iiíwi, þat sem sendast skildi erkibiskups-

efni; seinkaði þat hans aptrkvánju, al þá er hann kom út var

Honorius páfi allr, ok fékk hann eigi sín erendi fyrr en vígðr

var ISicolaus páíi, sá er hinn ijórði ' var meö því nafni, ok var

vígðr á þessu vári, sem þá stóð yfir. Litiu síöarr kom í Skálu-

holt sira Jón Ormsson meö bréfi herra Jörundar erkibiskups-

efnis, ok standa þessi orð þar í lil ahnenníngs á íslandi: ^,Oss

er kunnigt um dóm þann, er virðuligr herra Jón erldbiskup

dæmdi í Björgvin um staðamál, ok at Árni biskup var skyldaör

til at taka undir sik allar kirkjueignir, hverr sein þær áðr hefði,

eptir nokkorum fornum óvanda eðr skildögum, móli biskups

vild ok vilja, ok hélzt þessi boðskapr til þess er herra llafn

Oddsson bar til Islands opil bréf virðuligs herra Eireks kon-

úngs, íirir hvert efni óiærðir menn tóku undir sik, ok ónýttu

' svá dóm ok boðskap ágæts herra Jóns erkibiskups ; en þann

dóm ok boðskap staöfeslum \ér með váru bréft. En þcir, sem

i) b. V. 8. a) xiiij, 8. a) 8; V. (fimti), V,

1
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á haía sezt kirkjiieignir eplir bréfi ok leikmanna styrk ifnóti

heilagri kirkju ok lærðra manna skipan, þá bœti auönijúkliga

vlð kirkjuna eplir dómi herra biskups. Yili nokkorir ok enn

herða hjörtu sín móti guði ok várum boöskap, ok halda kirkju-

eignir móti hennar frelsi, þá megu þeir réttiliga bannsetjast af

biskupi. Daíum JSldarosiœ proœimo die ante festim sancti Viíalis

annoDomini MCCLXXXViu." Knn kómu ileiri bréf erkibiskupsefnis

þetta sumar, þau er Árna biskupi buðu aptr at heimta af leik-

mönnum allar kirkjur ok eignir þeirra, með hverjum hœtti sem

þeir hefði at komiztj hvárt sem þeir hefði fengit at erfðum eör

með kaupi ok kvennagiptíngum , eðr með öðrum rángligum

háttum. „Segir svá páfalig makt, at þeir snúi á heilagrar kirkju

náðir, ok laki lausn af hennar formönnuni; en þeir er þat gera

tíigi, eru fallnir af sjáll'u verkinu í bann, ok dregit undan biskupi

sínum alla hlýðni fólksins seni villumenn." Svá vátlar ok i

þeim bréfum, al virðuligr herra Eirekr með guðs miskunn

Noregs konúngr viU þyí síðr verja þetta mál , at hann vill

jafnan betra ok bæia, ef nokkot íinst misfarit af sinni hendi;

ok svá, at þeir vanvirði hann mikiUiga, er honum kenna síu

ilivirki, ok leitast við at drepa hann í sinni synd. Erkibiskups-

efni bauð ok svá, at sá kristinnréttr veri hafðr á Islandi, sem herra

Jón erkibiskup ok herra Arni biskup skipuðu. At fengnum þeim

fréttum eggjuðu margir Árna biskup, at halda eigi um siglíng

sína þau sammæU^, er ger vóru á alþíngi, ok leita fyrst at rétta

kirkju sína ok staði; en þar kom skjótliga sendimaðr herra

Ólafs Ragneiðarsonar ; hann ritaði bréf til biskups, ok í því

fýsti hann, at biskup brygði eigi þann góðvilja ok sammæli^,

sem hann haföi gert firir konúngsmönnum, at fara í Noreg, ok

láta konúng ok erkibiskup or höggva sagðar greinir, ok hætta

eigi á, hvárt konúngr virðir þal lii áleitni við sik, er iians lil-

'

laga er í engu höfö. í þessu bréfi stóö ok sú kiausa, er herra

Ólafr eggjar Árna biskup at sigla lil Björgvinar , ok bindast í

fuUum trúnaði viö Eirek konúng ok Uákon hertoga, svá sem

hann gerði við jVIagnús konúng föður þeirra, ok þá mundu öll

þeirra mál bezla enda hafa. ílerra Ólafr beiddi ok herra Árna

biskup, at hann ákveddi hvar þeir skildi finnast tU viðrtals um

þá hluti, sem eigi vóru enn skilaðir þcirra í millum. Uerra

i-'i) 85 sannmæli, l/.
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biskiip sá, at þetla var heilræði, ok sá, at nú mun svá verða,

at firir lilla biðstund fengi beilög kirkja langar náðir, en firir

skjótrœði mætti gerast langt sundrþykki. f>ví ritaði haun á

móti, ok þakkaði fyrrnefndum herra Ólafi heilræði ok fögr orð,

kvaðst þetta at hans skapi gera vilja, en lét eigi nauðsyn til

standa at þeir fyndist, fyrr en norðr* viö skip áðr þeir skildi.

68. Nú er frá J>orvaldi presti at segja: hann bjó sik til

sigiíngar í Hvítá orlofslaust, þvíat hann rauf öll sín heit við

biskup, I>á sendi hann fyrrnefndan sira Jón Ormsson til

þorvalds, at heimla sér til handa fyrrnefnda tönn, en hann viidi

eigi hana rakna lála; fóru þeir þá báðir upp í hérað, ok deildu
r

um þá sömu tönn firir herra Olafi ok herra Rafni, ok vanst

þat, at hon fór norðr til Gása, ok skildi þeir biskup ok herra

llafn með sér hafa. Fór sira Jón heim í SkálahoU, ok sagði

biskupi hvar þá var komiL, en hann ritaði bréf til kaupmanna

í Hvítá, ok firirbýðr þeim at fiylja I>orvald um íslandshaf fyrr

en kirkjurnar höfðu af honum fé silt, ok gáfu þeir engan gaum

at biskups orðum; fór þorvaldr í skip at úloknum sínum skuld-

um. Herra Árni biskup reiö af Skálaholts stað in octava Laxi-

renlii^ ok kom föstukveld í J^öngnhlíð; var þar firir Íierra Olafr

ok herra Rafn. Geirr bauð biskupi þar at vera, en hann

gekk til kirkju ok firirtók þar at vera, nema herra Rafn í'æri á

annan bæ. Herra ÓiaiV bað þá, albiskup skildi samneyta honum,

en þat fékst meö engum kosti. Ok er þeir Rafn riðuorgarði,

mælti hann raeð miklum reiðisvip: ^^nú hefir ek þrimsinnum

fiýil firir þér, Arni biskup, en þat læt ek um mælt, atsáþrífist

aldri, er í íjórða sinn ílýr firir þér." J^eir riðu til annars bæjar.

t>essu næst áttu þeir enn at deiia um tönnina, hverir meö skildi

fara til INoregs; lélu hvárirlveggju þat uppi, at Eireki konúngi

skildi gofa: lagöi Oiafr þat lil, at Arni biskup skildi við tönn-

inni taka ok færa konúngi, ok skildi hann ráða af hverjum hann

þuígi; lét biskup sækja tönnina, ok haí'öi með sér. þetta sumar

sigldu kaupmenn í llvítá, ok l>orvaldr með þeim; ok er þeir

höfðu litla hríð siglt í allhagstæðum byr, gekk I>orvaIdr til siglu,

ok mælti firir skipi eptir sið, ok skorti eigi mikit túngubragð.

Ok er því var lokit mælli ijann: ^jiú or því líkast, at skipit

skríði undir mér á eina leið , hvárt sem Arni biskup gefr mér

i) 8; n'itr, U.
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orlof oðr eigi." Á þeim sama degi gekk nm veðrit, ok styrmði

at þeim; þá rak upp í Ilvalseyjam, ok brant skipit, en týndust

miklir penníngar. Allir héldust þar menn. Fór íjorvaldr prestr

þat lianst til Vestfjaröa, ok var í Ilolti um vetrinn, ok gekk

eigi í kirkju, ok lá iionum þat iUa.

69. þetta sumar bjoggust þeir til sigiíngar hvúrirtvcggju

firir noröan hmd, sem fyrr var getið, herra Árni biskup, herra

Óiafr ok lierra llafn; var biskup nieð herra J)órði á Möðru-

völhmi ok bíöa hyrjar, ok eptir þat á Möðruvölhmi í llörgárdal,

ok var þar með Jörundi Ilólahiskupi , til þoss at þeir iétu út

livárh'tveggju tn fesío sanctí Ægidíi; var þó iierra Árni biskup

á öðru skipi, en herra Ólafr ok herra Kafn á öðru skipi.

Margir stórbændr fyigön herra ilafni til skips
, þó eigi sé hér

nefndir, svá ok Sturla son hans, er hann setti eptir at gæta

ríkja sinna með vinum sínum ok vení!.U\mönnum. Tóku þeir

lierra hiskup Krákuváðir úii ílrir l»rándheimsmynni næsta dag

eptir Krossniessu. Síðan sigldu þeir til TNiöaróss, ok var herra

biskup þar um vetrinn ok hafði herbergi í Maríuspítala*
; vóru

þessir menn þá með honum: sira Ánii systurson hans, [ervar'^

kapah'n hans, ok sira [Jón Ormssou ok sira** Ormr Dagsson.

I>essu næst kom sira Sighvalr af-' Róma með imllitim^ ok

iögðu þeir þat á herra Jörund erkibiskup: Ární Stafangrsbiskup

ok Eyvindr'' Oslóarbiskup, in ilorninica œx., ok í þessi mossu vígði

Jörundr erkibiskup, er áðr liaföi verit biskup í Ihuin*i, {>órð biskup

til Grænlands, ok með honum Arni Skálaholtsbiskup ok þorsteinn

biskup af Hamri; þetta var hinn næsti drotlinsdagr eptir /'es/wm

bcaíi Dionysiij en erkibiskiip kom heim áðr næsta droltinsdag

íirir MichaeHsmessu. Hráðliga tókst tal meö þeim herra erki-

biskupi ok Árna biskupi, ok þegar þeir gerðust málkunnir tók

liann honum bh'ðliga, en taldi þó á liann um þat, athannliefði

verit mikils til slær, er hann heföi eigi bannsellan Rafn ok

aðra kirkjuránsmenn í sínu biskupsdæmi
;

segir vera mikla

skömm at þola slíkt, þar sem enginn þorði á móti llóiabiskupi,

ok hann réð þar mest frjálsliga öilum kirkjum, at því er honum

var flutt; en Árni biskup segir, at cigi gekk þessi flutnmgr á

firir alþýðu á íslandi. Erkibiskup vildi eigi öðru trúa at úprófuðu

i) hospitali, U, 2) l sbr. kap. 75; sá var, 8.

a) [ b, V. 8. 4) 85 or, U, s) 8; Árni, V.
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iim þelta, en sögn Hólabiskups; þó var hanu margr við Arna

hiskup ok frétlinn af ísiandi.

70. fetta sama hanst fór herra Rafn til Björgvinar ok fann

Eirek konúng, tók hann honum vel; útti hann tal við konúng-

inn um slaöamál, ok dró fram sín múl eptir megni; sira .Tón

líolt var ok þar, ok átlust þeir opt við haröar deiUir. Herra

Oiarr Uagneiðarson fylgði honura mjOk, ok lét þó vel í orði til

Arna hiskups, en illa til Jóns , ok kendi honnm mikii völd um
sundrþvkki þeirra. — felta haust var herraGauU' íTólgulagör

knífl tii hana, þat vann iierra Hailvarðr af Hörðu ok vildi hafa

lagit annan mann. Nokkoru síðarr lók Isakr son Gauta Ilallvarð

or Svilhonskirkju ok lél háishöggva; firir þai varð hann úllægr.

þenna velr andaðist. herra Loðinn ieppr ok Grímr ál)óti af Jóns-

kirkju. ]>enna vctr stefndi iierra Jörundr erkibiskup Ilafni

Oddssyni á sinn fund af opinberum sökum, ok einkanhga íirir

þat hann var samþykivjandí brautrekstrs lierra Jóns erkibiskups,

ok l)að liann koma til sícLtar ok yíirbótar. Árni biskup gerði

honum ok slefnu til sín, al taka umbót firir þau sín afbrot, er

honum lieyrðu til, ok fór- Rafn hváriga stcfnuna, ok leið svá

tíi föstu. Nokkoru siðarr ritaði herra erkibiskup ok Árni biskup

til Narfa hiskups, hvárr um sínar sakir, þær sem á Rafni stóðu,

ok með ráði erkibiskups boðaði hinn sami Narfi Björgvinar

biskup nýnefndan herra Rafn bannsettan um fyrrsögð sakferli,

ok i þvi banni stóð Rafn langa stund; vildu menu þaðan af

eigi samneyla honum, utan nokkorir íslenzkir menn. Hann

keypti þá at enskum klerk, þeim er YiIIijálmr liét, með xiv^

vaðmáia, at halda máli hans til laga, ok iét þessi kierkr sem

hann appeileraði tii páfa þessum sömu málum ok undan erki-

biskupi, ok varð lians appelleran ónýt; kom ok eigi varan fram.

Nær miðföstu reið erkibiskup suðr um Dofrafjall , at gjöra

visitationcm í öll sín biskupsríki , ok er hann kom aptr til

Niðaróss, bannsetli hann krossmessudag þann mann, er Jón

hét ok var Brynjólfsson, firir brottrckstr herra Jóns erkibiskups.

Eigi miklu síðarr fór Árni biskup til Jijörgvinar ok kom þar at

uppstigníngardegi ; hafði Eirekr konúugr þetta vár látið útbjóða

leiðangr, var þat orð á, at hann ætlaði tii Skotiands, en

sumir hugðu'"' hann fara mundu til Danmerkr; vóru þá skipin

i) öautr, JJ. 2) 8j fékk, IT. 3) 8; segja, 17.
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lögð út í Flóruvága; fór Árni biskup al biðja hann at gefa sér

orlof til íslands, en hann veitti honum þat blíðliga; fór hann

þá aptr til Múnklífis. Ok er herra Rafn Oddsson varð þessa

varr, herðir hann at Auðunni hestakorni, at hann fái þat af

konúnginnm, at hann kallaði aptr orlofit Árna biskups firir þat

er þeir vóru ósáttir, ok mál þessi vóru [eigi] tölut til enda,

Auðunn lekk þetta af konúnginum; hann kemr nú skjólt lil

biskups, ok segir honum, al engi er kostr annarr, en sækja tll

Víkr austr eptir konúnginnni, ok skal hann eigiUI Jslands fara

fyrr en þeir hafi lykiað sín mál. liiskupi líkar nú illa, er aptr

var tekit orlofit; tekr hann þat til ráðs, nt hann sendir til herra

Runólfs áhóla sira Jón Onnsson ok sira Orm J)agsson með

þeim boðskap, er þau bréf sýna, er þoir fluttu með sér til

íslands; tók herra ábóti þeim vcl. ÍTerra ábóti segir þeim ok

þat, er þar hafði úðr gerzt um velrinn, at sira þorvaklr hefði

siglt í ólofi, ok hafði með sér alla penníuga sína, en goldit

eigi kirkjunum þat seni Árni biskup kvað á, en verit í Ilolli

uni vetrinn, ok hafði við hðnd sér nianns konu, þáerValgerðr

hét, ok var GunnarsdótUr , ok fcngit þar af mikla ófrœgð , ok

prófaðist á hann , at hann hefði fleirum kirkjum rangt gert en

fyrr er greint , en sukkat í sumum- stöðum Róma - skatU i'

Vestfjörðum, svá al ekki hefði firir komit; ok liann kvaðst ritað

hafa tilNoregs framferöir hans, svá at þar mætU rétt af honum

gera; hann segir ok, at siíka- viðvörun iiefði hann gert staða-

mönnum ok öörum óvinum kirkjunnar, sem herra biskup var

vanr móti páskuni.

71. far epUr létu þeir verða séð á boðskap erkibiskups,

ok var fyrst eptir kveöju sendíng [innt orð* Árna biskups, þau

er hann segir erkibiskupi allan Ulgang á staðamálum á íslandi,

ok hversu nú var hvcrju máli komit; þar var talat í þeim bréf-

um, er sira Jón færöi ábóta, hve langt þeir veri frá réttindum

viltir, er kirkjur héldu utan skipan^ biskupanna, ok at skömm
veri í, at þola hegníngarlaust slíkar óhæfur. KpUr þat var tjáð,

at hann bauð at allar kirkjur ok eignir þeirra veri aptr heimtar

undir Skálaholls biskup. þar epUr var ritað, at erkibiskup

kallar Árna biskup lögligan dómanda allra afbrota í sínu biskups-

riki, ok allir hans undirmenn skyldu á hans dónii standa um

i) [ 8; játorb, U, , ) 8; orlofs, U,
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fyrrsagöar sakir. EpUr þaL stóö súklausa: at erkibiskup kvaðsl

bafa spnrt Eirek koni'mg, hvárl Rafn liafði optir lians bréfum

ok boðskap tekit kirkjnrnar, sem þeir fluttn, en hann segir svá,

at þeir snúa bréfum hans eplir sínum vilja. f>ar eptir var

vUni borit, at þat prwilegium gaf sjálfr guð forstjórum kirkj-

unnar, at þeir, en engir ieikmenn, eigu lög at segja [ok svá' dóma

(lœma yfir andligum hlutum. En í biskups bréfi slóð sú klausa,

at Iierra Árni biskup bauð Runólfi ábóta at stefna iitan þat

sumar herra Erlendi sterka, at taka lausn af herra Jórundi erki-

biskupi af því banni, sem hann félí í, þá er herra Jón erki-

biskup var af Noregi rekinn. Herra ábóti geröi þetla. Erlendr

brá ok skjólt við, ok fór til skips í Eyjafirði ok sígldi þar, ok

kom til J>rándheims ok fékk lausn , sem sagt man verða.

TSokkoru síðarr reið herra ábóli heiman af Skálaholti, ok bitti

herra Jöruud biskup í Hornafirði in feslo Maíhei evangeliste
\

bóf hann nieð því sína för, at hann skoðaöi um kirkjufé, hvar

þorrit heföi , fór bann stuudum eptir niáldögum en stundum

eptir sögnum presta. Allar ógefnar kirkjur kallaöi hann í erki-

biskups valdi, ok bauð prestum at láta skrá nöfn sín til erki-

biskups, ok nafn þeirrar kirkju, sem þeir beiddust, ok hét þeim

þar til [sínum ílutníngi^. Biskup reið við tíunda mann. í Gunn-

arsholt[i] l\óf ábóti sín erendi, þvíat þar var prcstum sanian-

stefnt, ok lét lesa bréf Jörundar^* erkibiskups ok Árna biskups,

ok beiddi Hálfdanarsonu til sækja, en þeir vildu með engu móti

at borði ganga. pav vóru Icsin upp þau erkibiskupsbréf , er

Mólabiskup skylduðu til þessarrar ferðar, ok váttuöu, at hann

mætti gera þetta jafníramliga sem sjálfr erkibiskup, þótt hann

beföi til komit. Ilerra Sighvatr veitti hðsinni Runólfi ábóta jafnan

cr kirkna mál vóru kærð.

72. Laugardaginn eptir Michaelismessu rcið'* herra [Jör-

undr] biskup í Skálaholt; hann aktaði cptir um eignir staðar-

insj ok lét ásannast, at minni veri þurðr á en honum hefði

llutt verit, ok hann kvaðst hugat hafa; vóru þá tíundir nær

CC bundraða ok XL*', en landleigur nær C hundraða. Reið bann

hinn fimta dag í Arnarbæb', ok var þar fögr vei/la. |>ar bjó herra

J>orvarðr [J>órarinsson]. J>ar sætlisl Slurla Sæmundarson, ok áttu

þeir Iierra biskup ok J>orvarðr góðan hlut at. Herra Snorri

i)[8; né, 6/. 2) [ 8j sími fuUtíngi, U, a) Jóns, V. 4) hann, b. v. V»
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hinn digri* gekk til sættar í Hvammi í Dölum ok sór eiða.

A Staðarhóli sættist ok forgrímr á Stað ok Thomas Snartar-

son, með svörnum eiðum sem hinir; tók herra [Jörundr] biskup

þar til vitni af herra ábóta um þat sem Skálaholts biskupi

heyrði til. í Hjarðarholti í Dölum létu þeir sverja eiða, at

Björn Dufgusson, sá er þann stað hafði haldit móti ráði Árna

biskups, hefði á efstum stmidum beiðzt sættar, ok viljat þat

til vinna, sem biskup vildi, ok andaðist í því, ok var grafinn í

kirkjugarði í forboði , sakir ofríkis herra Rafns, Eptir þat var

hann upp grafmn, ok leysti herra ábóti hann, en herra biskup

hreinsaði garðinn , lirir þá sök at þessi bein höfðu þar grafm

verit. En ábóti spurði þá at skihiaði, hvers honum þætti mest

áfátt í sýslu Árna biskups ; en hanu segir, at erkibiskupi mundi

hann eigi heldr firir annat eiga sökum at svara, en þar sem

þorrit hefði kirkjueignir. — þaðan sneri herra Jörundr biskup

til Hrútafjarðar; flaug þat frá orðum hans, at fár mundu kirkjur

verða rett gefnar í sýslu Árna biskups firir tíma sakir. Herra

ábóti sneri þá til lleykjaholts, ok kom til móts við hann Staðar-

Brandr, ok sór eið
;

eptir þat var hann leystr. AUir þessir

sátu á kirkjueignum þann vetr, ok gengu af um várit. Or

Reykjaholti sneri ábóti heim í Skálaholt, ok var þar um vetrinn.

73. Nú er at segja frá Árna biskupi, þá er hann hafði

senda fyrrnefnda presta Jón ok Orm til íslands með þann erki-

biskups boðskap, sem hann œtlaði ser fram at bera: at fengnu

loforði gekk hann áeina tvítugsessu; sigldu þá suðr með landi,

ok fundu eigi konúng fyrr en i Ekreyjum firir Jóns messu

baptiste, Á þessi stundu hafði erkibiskup leystan Rafn Odds-

son í Túnsbergi, at firirfaranda lögligum eiði. í Ekreyjum

kærði sira Jón Holt, at hjáveranda herra Jörundi erkibiskupi, á

herra Rafn Oddsson, at hann hefði farit með flokk manna at

taka kirkju [hans. — En hann segirsvá: ..eigi tók ek, frændi,

kirkju^ þína, en vel þótti mér þat, þótt hon veri tekin, ok ek

kann þar svá mikit af at segja, at engi kirkja hefir tekin verit

á íslandi, nema ek vilda". i>á mælti erkibiskup: ,,heyrit þér

nú, at hann játar sik nú foríngja hafa verit firir því, er kírkj-

urnar vóru teknar", ok lét akrá þessa hans viðgöngu þegar í

stað. Margir lofuðu hversu vel hann gekk við. Árni biskup

i) líklega sami og herra SnoiTÍ Tnginuindarson. 2) [ b. v. 8; v. i U,

h B, 51
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bað sér orlofs, ok þvíal hann fékk eigi gekk hann í skip kon-

imgs, ok fylgði honum Ul Danmerkr.

74. In octava a^wstolortiín Pelri ct Paxdi sigldi konúngr-

inn öllum hernum í Eyrarsund, ok söma nált eptir sigldi Kol-

beinn [ketluhryggr . . ok druknuðu þar firir^ sextán tigir

manna. Um morgininn eptir lét konúngrinn brenna Belsíngja-

eyri'% ok sigldi síðan í liefshaladjúp, ok lá þar nær fimni vikur
r

um akkeri. Oiafsmcssu aptan lók erkibiskup ok aðrir biskupar

al fara heim með skip sín. Árni biskup fékk sér þá bát lílinn,

ok prestr hans með honum, fyrrnefndr Árni frændi hans, [er

síðan varð biskup-*, ok ætlaði til erkibiskups. Konúngrinn hafði

ííðr sent Guthorm Gyðuson ok nokkora menn með honum , al

taka Árna bisknpi orlof af erkibiskupi, at hann færi með hon-

um um sumarit; ok í því er biskup kom í bátinn, ok prestr

tók at róa, lileyptu þoir Guthormr skútunni uppá bátinn, svá

at drjúgum hválfdi, ok gripu þá báða ok drógu í skútuna, ok

segja þau erkibiskups orð, at biskup mundi verða með kon-

úngi at fara, er hann fékk eigi orlofit; líkaði Árna biskupi þat

stórilla. I>etta sumar lét konúngrinn víða taka strandhögg. Si'ðan

þat fór í vildi Árui biskup einkis matar neyta, hvárki brauðs

né smjörs, nema þat cr heiman kom af Noregi. Eptir Ólafs-

messu ritaði Eirekr Danakonúngr til Noregs konúngs ok her-

togans ok svá Arna biskups, ok kærði sik, er þeir bræðr héldu

grcifa Jacob, ok þá nciri , er hann kallar föðurbana sína, en

herjuðu á land hans; bað hann herra Árna biskup at leggja

þat ráð á nicö Eireki konúngi, at hann gæfi upp grcifann ok

léti af hernaðinum. Eptir þat sendi Eirekr Noregs konúngr

iierra Arna biskup ok lijarna or Gixka ok íleiri herramenn

upp í Kaupmannahöfn til viðrtals, ok skildu þeir svá, at engri

sætt varð á komit með þeim. Nær Laurentiusmessu sigldi

konúngr öilum herinuni suör um Mön í Greníngjasund
;
þar

gekk upp Norcgs herr ok brcndi eyna Falstr. Eptir þat lá

Eirekr konúngr um Nýjahús, fékk hann þar mikinn mann-

skaða, ok margt lið varð sárt. Ilerra Rafn Oddsson tókívanda,

þá daga sem hann gekk upp , at taka blezan af Árna biskupi.

j)at bar. svá til einn dag, at hann gáði þess eigi ; ok er Rafn[i]

i) 8; rottiihryggr, V) liör mun vanta eitthva'b. 21 8; af, l/.

3) getg. (sbr. Esroins annála, en þeir setja ranglega þessa herferí) ár

1287)/ i'v'z ey', 8; Lusseyri, hin; Hléseyu, t/. 4) [ sl. 8.
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kom í hug venjubragö silt þá er hann var á leið kominn,

mœlti hann viö förunauta sína: Jegizt hefir mér nokkut í

minni venju, ek gáöa eigi at taka blezan afbiskupi'*. j>rænzkir

menn fóru þá með honum, ok segja: ,^enn megi þér snúa aptr,

svá at þér missit eigi blezanar". llafn svarar þá: ,,gerist ferð

sem má, eigi man ek aptr snúa at sinni". fjann dag sátu þeir

nær húsinu; ok er minst varöi, kom maðr kallandi: ^^herra

Rafn", segir hann, .,kom til konúngs ok bitt sár manna!*'.

llann stóö upp skjótiiga. J>eir som í húsinu vóru heyrðu

herramann nefndan, ok sá þann mann er upp stóö í auökend-

um búnaöi; skutu þeir at lionum sem í diufu sæi; kom ein

ör í handlegginn í músina, önnur í bakit, þriöja í fíngrinn

minsta; greru þau tvau sár skjótt, sem hann fékk fyrri , en

blástr hljóp í fíngrinn ok batnaði eigi þat sumar. Maríumessu-

dag leysti konúngr or Greníngjasundi ok aUr herrinn, ok sigldu

undir Fjón um kvcldit. Um morgininn eptir tók konúngrinn

tal viö hertogann bróður sinn, ok Árna biskup ok ráð sitt,

ok var konúngr mjok sér einn á þykkju, þvíat hann vildi stríða

á Eirek Danakonúng ok freista hversu færi, en llestir vóru á

móli, ok vildu fara heim til JNoregs; ok var þat ráös tekit, at

herrinn sigldi norðr um daginn undir Sámsey. Um morgininn

eptir sigldi mart lið án orlofs allt til Noregs. Konúngr leysti

ok þá mikinn þorra ílotans, ok sigldi heim á leið tiITúnsbergs

með hinum beztu byrjum, ok kom þar firir Bartholomcusmessu.

f þessi fcrð þoldi Árni biskup mikla neyð í vistafangi, ok fékk

mikinn skyrbjúg í munninn, svá at hann hafði jaxla færri heim

én heiman; þó' batnaöi honum þann tíma er hann kom til

Noregs. At síðari Maríumessu bauö hertoginn konúngi bróður

sínum ok Árna biskupi inn til Oslóar, ok veitti hann þar á

fyrrgreindri bátíð fagra veizln. Eptir þat sneri konúngrinn ok

með honum Árni biskup aptr til Túnsbergs; þar spuröu þeir

tíöindi af íslandi, kom þaðan Gnúpr prestr, ok tók Árni biskup

hann til sín. Gekk þá herra llafn optliga til Árna biskups,

ok töluðu um tíöindi af íslandi. Ilönd hans, sú sem skotið

hafði í fíngrinn komit, tók þá at skjálfa ok visnaöi.

75. Nær vetrnóttum réð Eirckr konúngr at fara pílagríms-

ferð tiL hins heilaga Ólafs konúngs í Niöarósi; Árni biskup

skildi þá ok fara með honum. Hann beiddist þá ok til, at

þá, V,
51*
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herra Rafn færi þá ok norðr með þeinij al þá veri töluð staða-

múl firir konúngi ok erkibiskupi , ok annat þat sem var þeirra

í miili. Herra llafn kæröi krankleik sinn , ok mest síðan um

þat litla sár, er hann hafði á fíngrinum minsla, því þá tók

bæði at visna hOndin ok handleggrinn upp frá. Árua biskupi

þótti þetta seinkan ok undandráttr hans at koma til dóms um

sögð kírkjumál; gerðist þat þó af, at Rafn fór hvcrgi, en kon-

úngr ok biskup fóru til Oslóar ok bjoggust þaðan. llófu [þeir] þá

konúngr [ok] hertogi ok Árni biskup ferö sína Simonsmessudag,

ok gaf Eyvindr biskup Árna biskupi góðan gangvara, þeim sem

hann reið norðr. J>á er þeir kómu á Ríng[i]sakr, var þar firir

Jón lirynjólfsson, sá er bannsettr haföi verit krossmessudag af

erkibiskupi, sem fyrr. var greint; hafðiJón þar firir búit veizlu.

Ilertogi var úti í lítilli stofu meö sína menn. þenna aptan,

þá er Eirekr konúngr hafði tekit handlaugar, ok Árni biskup

sat til annarrar handar konúngi, en Jón hinn bannseiti var

ætlað iil annarrar handar sitja mundi, sem þcir höföu seiiö

Htla hríð, talaöi Árni biskup til konúngsins: ek bið yör herra,

at þér látið eigi Jón hér inni matast lijá yör, ella man ek út

ganga ok matast annarstaðar". Konúngr roönaði mjök viö

þessi orð, ok bað Jón fara brott frá boröinu ok matast annar-

staðar. Máttu þá aUir sjá, at þessi biskup haföi eigi héra

hjarta, þar sera hann þorði siíkt at borði sjálfs konúngs, eptir

dæmi síns vígsluföður, er eigi vildi inni vera at brúökaups

veizlu Eireks konúngs, nema Ilallkell Ogmundarson, er hann haföi

banni yfir lýst, æti annarstaðar. Jón gekk ok þegar út, sem

honum var boöit, ok undruðust þetia margir konúngsmenn.

I>aðan riðu þeir norðr á leið til In'ándheims, ok lcómu til Nið-

aróss Marteinsmessudag ; var herra erkibiskup þar firir, ok

gerði proccssionem móii þeim. Slíka stund sem þeir bræðr

vóru í Niðarósi YarÁrni biskup á konúngs kosti, ok hafði siofu

lil svefns í konúngsgarði, ok vóru þar hjá honum Jón Holt ok

sira Guðmundr ilaHsson. f>enna líma varð sira Jón víss af sira

Guðmundi, at erkibiskup hafði gefit honum Oddastað áör hanu

fór or Víkinni; sira Jón sagði þetta þegar Árna biskupi. Eptir

þat spurði hann sira Guömund, hvárt þat veri satt, en hann

gekk við at svá veri. Biskup gerði sik mjök þúngan viö þetta.

En einn dag gengu þeir báðir til erkibiskups í svefnstofu

hans, var þar hjá sira Árni kapalín hans, [er síðarr varð
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biskup^. Árni biskup spurði erkibiskup, hvárt hann hefði geíll

Oddastað áðr hann fór or Víkinni, þann sem áðr hafði hann

gefit Grími presti Hólmsteinssyni, en fyrrum sótt af leikmönnum.

Erkibiskup segir þetta sattvera, en lézt eigi vita, at þessi staðr

var áðr gefinn, ok segir, at gjöfin var laus firir þessa skyn-

semi; mish'kaði erkibiskupi við sira Guðmund um þenna flutn-

íng
, þó lét hann Arna biskup gefa honuni Breiöabólstaö , ok

taka af sér vitni^ til þess, er vera átti eptir nýjum lögum.

76. Nú er þar lil máls at taka næst gerðum Árna bisk-

ups , er llunólfr ábóti í Veri skildi við Jörund Hólabiskup ok

sat heima í Skálaholti þann vetr; hann gerði herra Lopti þrjár

áminníngar, ok bannaði honum at Nikolausmessu inngang

Ueihigrar kirkju, en at jólum frá því at heyra tíðir. [In domi-

nica'-^ Lwlare ;Utii þcir fund , ok bauð Lo'ptr eigi framarr en

ganga af stað, en hinn settistá, sem biskup hafði skipat. Ólafr

Arnórsson hafði heitið at ganga at fardögum af stað, ok rauf

heitið at fardögum. Ketilssynir stóðu ok þar í því [sama for-

boði-* ; gerði herra ábóti þessum hvárumtveggjum lögligar

áminníngar; létu Hítdælir staðinn af hendi eptir fardaga, ok

lóku lausn in naíivitate Johannis ha^^tiste. i>ann sama dag

boðaði herra ábóli Ólaf Arnórsson bannsettan firir nýsagða

sök ; stóð hann í því um stund.

77. Á því hausti, sem Rafn var eptir krankr í Túnsbergi,

fór Erlendr sterki at stefnu Árna biskups norðr tii þrándheims,

á fund Jörundar erkibiskups, ok var þá af iionum leystr, fyrst

af því banni, scm hann í féll við burtrekstr viröuligs herra

Jóns erkibiskups, ok af því, sem hér feldi hann á sik á íslandi,

segjandi iög uin kirkna varðveizku', at íirirfaranda þeim eiði,

at standa á kirkjunnar dómi um öll þessi mál. þar nær

var ok þat, er fyrruefndr herra Árni hélt einn dag stefnu

við Eriend ok Grím prestsson , er^ hafði umboð herra llafns

nm staðamái; var á þessi stefnu Eirekr konúngr, Hákon her-

togi, Jörundr erkibiskup, En þvíat herra erkibiskupi var ókunnara

uni staðaniál á íslandi en herra Árna biskupi, ok herra Erlendr

var fyrr leystr cn haun kæmi til Niðaróss, bar hann þær sakir

á Eriend, er hann segi þat lög, at herra Rafn gaf undir leik-

mauna vald nefndar kirkjur á íslandi í Skálaholts biskupsdæmi,

ij [ sleppir 8. 2) 8; vitiun, V.

n) [ 8; ok til (lominicam, 17. i') [ v. i t/, 8. ö) ok, 17, 8.
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ok svá uni þat, er hann selti sik fremstan með lierra Rafni at

brjóta niðr kirkjunnar lug, ok þeir tæki undir sik dóm um forræði

á kirkjutíundum * , ok dæmdu þær undan biskupligu valdi; ok

þat, er þeir gerðu kaup i nokkorum slöðum um kirkjur; svá ok

um þat, er Erlendr sagðist lögmaðr skipaðr svá yfir kristnum

rélti sem landslögum, ok þar með fleiri aðrar sakir. En þvíat

Erlendr ok hans kompánar fengu eigi afsakat sik um nýsagðar

sakir, ok köliuðust eigi at sinni öHum gögnum mega fram

koma, en væntu fulltíngs af herra Kafni, ef honum batnaði,

sýndist öllum, þeira er við vóru staddir, leikmanna framferð því

óheyrni^, sem hon var fleirum skynsömum mönnum kunnari.

Stefndi ok herra Jörundr erkibiskup herra Erleiidi eplirkomanda

sumar á sinn fund firir hina fyrri Maríuniessu , at halda sinn

eið, ok at standa-á hans dónii firir brottrekstr Jóns erkibisk-

ups ok öU sín afhrot.

78. Á þessu sama hausti, er herra Eu'ckr konúngr hafði

hafit pílagrímsferð af Osló Simonsmessudag , ok riðit til hins

heilaga Ólafs konúngs í l^rándheim, lá herra Rafn sjúkr í Túns-

bergi, ok mátti eigi fylgja sínum herra sakir síns fhigrsárs,

sem fyrr greinir; Icið svá fram til AUraheilagramessu, at mink-

aði megn hans, ok um síðir lagðist hann í rekkju. Ok þá er

herra Rafn var mjök hættr, kómu til hans skynsamir menn,

biðjandi, at hann gerði sitt tcstament , ok reiknaði við sik um
þau kirknamál , er hann hafði í staðit út[ij á íslandi; en hann

segir á þessa leið: ,,eigi veit ek ógerr en þit, hve þessi mál

vita við, en lengi er kostr um þau at tala"; liafa menn þat

firir satt, at hann vænti sér lengri lífdaga en rauu bar á.

Kptir Marteinsmessu mínkaði mál hans ok greiníngarvit, ok

gengu þá at honum vinir'hans, svá mælandi: „þvíat ver vilum

þik eigi í þessum heimi munu sjá þinn herra Eirek konúng,

vildum vér gjarna þat ílytja honum, svá sem víst til fram-

kvœmdar, er þú beiöir liann ú siöustu dögum at gera þinn vilja

um þá hluti, er þer þikkja mestu varða". Ilann nam orö þcirra,

ok leit til þeirra með társtokknum augum, svá sem sýnandi alvöru

bjartans, ok hrutu þá þessi orð af hans muuni: ^^Sturla, Sturla".

Virðu menn svá, al liann mundi biðja helzt firir Sturlu syni

sínum , ok Sturlu, syni sira Jóns Pétrssonar ok llallkötlu, er

þar var hjá. En þvíat sú heiðsla þótti skynsamlig, þá var bon

i) kirkjum ok tíuntUun, 8, 2) = óheyrnariP; ólireinni, 8.
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sögð Eireki konúngi; gerðí liann síðan [þessa menn' skutil-

sveina sína ok herra. Eptir þessi orð framsögð iifði herra

Rafn litla hríð, ok mælti eigi utan sér lil sáluhjálpar, ok þó
svá sem með [einum saman undandrætti^, ok sálaðist á Geciliu-

messudag; var útferö hans ger eptir landsvana sem um ríka

menn; kómu þessi tíðindi miklu síðarr vetrar tii JNiðaröss, ok

veitti Árni biskup honum fagrliga bæn móti mörgum meingerð-

am, eigi ólikt þeim heilaga Ambrosio, er íirir þeim mönnum
bað eptir dauðann, sem lians mótstööumenn vóru í h'finu. Andr-

easmessudag föru þeir brott af þrándheimi bræðr, Eirekr kon-

úngr ok Hákon hertogi, með sínu íöruneyti, ok suðr tii lijörg-

vinar. Ilerra Jörundr erkibiskup bauð þá Arna biskupi bhðliga

á sinn kost; er hann þann vetr með iionum, ok fram á sum-

arilj til þess er lu)nuui kómu penníngar.

79. þetla sumar sendi Árni biskup Gnúp prest llallason

til íslands, með þeim bréfum, er vóru um skriplir staðamanua,

ok dómaháttum þeim, er hann hafði componerat viö ráð Jöruadar

erkibiskups, [sira Sighvats landa^ ok Óblauðs meistara; kom

þat skip, sem hann var á, í Eyjafjörð , ok ffutti hann bréíin í

Skálaholt til virðuligs herraRunólfs ábóta. llann leit á þenna

boðskap; stóð þar í andlát herra Rafns, ok þau tíðendí, sem í

Noregi gerzt höfðu, svá ok, sem áðr var sagt, skriptir staðamanna,

ok dómar yfir málum þeirra, sem til handa höfðu gengit ok

sættar. l>au vóru ok sum bréf, sem váttuðu bann þat, er þeir

sjálíir feldu á sik, sem eigi vildu ganga til lögligra sætta firir

percunctatorimi dion þann sem í bréfinu váUaði; ok næsta dag

flrir Ólafsmessu hina fyrri kómu þessi bréf í SkáhTholt. Litlu

síðarr hóf liunölfr áböli ferð sina vestr liiFjarða; var skip komit

flrir sunnan , ok á því Erlendr lögmaör Olafsson; hafði liann

eigi beðit stcfnuboðs herra Jörundar erkibiskups. Fundust þeir

herra ábóti í Stafaholti, ok gerðu með sér nokkora samnínga.

þaðan fór herra ábóti vestr í Fjöröu, ok kom Eirekr Marðarson

tillians á Reykjanes, ok J>orgrímr á Stað, ok geröu slíkar skriptir

sem viröuligr hcrraÁrni biskup haföi ritað. Fiestir allir staða-

menn, þeir er herra ábóti fann í þessi ferö, gengu undir skriptir

þær. Ábóti fór aptr um Helgafell ok utan um Mýrar, ok svá

til Ferjubakka; tóksí þá ena tal með þeim herra Erlendi, ok

i) [ nokkra þcssara iiianna, XJ.

a) [ 85 einuni undirtlrætti, 17. a) [
Sigur^ar hinda, t/,
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horfði allt þverliga af beggja hendi, svá at þeir skildu ósáttir.

Stóð Erlendr þann vetr í forboði, þvíat hann synjaði skriptirat

taka, ok enn var fleira til missættis, Ólafr Arnórsson hafði

þetta sumar fregnat andlát herra Rafns ; varð hann þar firir

skelfdr, ok gekk af stað Laurentiusmessu, ok kom til móts við

ábóta at Maríumessu í Skálaholt, ok var leystr at íirirfaranda

eiði. Veitli guðlig mildi þessum forstjóra kristninnar* með

fulltíngi Árna biskups, sem utanlands diktaði slíkar röksemdir.

Herra ábóti lét ok eigi dvína atgönguna, [svá] at allr múgr ieik-

manna varð sinn munn íirir honum at byrgja^.

Á þessu sumri fór þorvaldr í skip at nýju í ólofi Hunólfs

ábóta; hafði hann næsta vetr þá atferð, sem áðr var frá sagt, en

svá fór siglíng hans, at þeir létu skip við Færeyjar en tóku allir

land. í þessi ferð hendi hann hörmuligt tilfelU, at þar áðr var

hann sakir frænda ok framkvæ,mda ok mikilia menla öruggr ásókn-

armaðr óvina guðs kristni, meðan hann hélt trúnað við sinn herra,

var hann gripinn af ólircinum anda svá harðhga, at til heilagrar

Magnúskirkju leiddu hann x menn ílrir nauðsyn, ok inn í kirkju,

ok er hann kom at dyrunum, varð sá hlutr, er ótrúligr mætti þikkja,

ef eigi vitað veri, um þann grun, sem heilagr Magnús, drottinn

sömu kirkju, píndist íirir ekki, ok varð eigi til eingis Ghristi pisl-

arváttr. Nú er þeir kómu með þenna mann í kirkjuna, varð

hann svá ólmr í æði , at hann féll sem dauðr niðr í höndum

þeim, ok þau bein, sem áðr vóru sterk um eðli fram, urðu nú

blaut ok breisklig móti allri náttúru; lofaði hann þá lifanda guð

júngí'rú Maríu, ok Magnús kirkjudrottinn, J>eir vóru, sem svá töl-

uðu hégómliga um þetta, ok sögðu orðit af sterkri drykkju, ok

þat'^ hefði vaidit æði hans. En til prófunar at [illa er satt-^,

vitjaði þetta mein hans eptir þat hann kom í Noreg á fund herra

Eireks konúngs; vóru ok þeirmenn, er þat sönnuðu, at þá er

hann tók at ásaka sinn herra flrir Eireki konúngi, sótti hann

hin sama meinsemd; geymdu hans þá fyrst ísienzkir menn ok

síðan norrænir; var þá gerr bakstr nokkorr sérligr ok bundinn

við höfuð honum, en þat dugði eigi; andaðist hann í þessi

hörmúng. — þenna vetr annan var Árni hiskup öruggr í Noregi

at því sinni^ ....

i) hór mun eitthvalb vanta; ,^þyV' b. sum vií). 2) hór Jirýtr 8.

•) /««; Jórr, U. 4)[UUersett, hin. s) hér Jjrýtr sagan í niiÍJju kaíi.
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\}éi er almenniligri kristni guös stýrði postuligr faðir Urbanus,

hinn fjórði meö því nafni, páfi í llómaborg, en herra Hákon

erkibiskup INiðaróss kirkju ok Jörundr biskup þorsteinssoií

Hólakirkju valdi í Norðlendíngafjórðúngi áíslandi, en meðrverald-

ligri stjórn ríkti í Noregi virðuligr herra, herra Magnús konúngr

Hákonarson : gjörðist þessi frásögn í upphaíi, sem vér munum
guði fulltíngjanda upp byrja, góðum mönnum tii gleði ok skemt-

unar ok svo cigi síðr til fróðleiks ok nytsemdar, af herra Laur-

entio góðrar minníngar biskupi á Hólum. [Var ek^ áminntr af

honum sjálfum í minni halda hverja hluli hann sjálfr fram sagði,

hverju fram hafði farit um hans æfi áðr hann varð biskup

á Hólum. En síðan var þeim kunnigt, [sem] dagliga vóru'' i

hans þjónustu ok lierbergi nátt ok dag meðan hann var biskup

á Islandi, þar til hann andaðist; eru hér ok margir hlutir sam-

ansettir af ýmissum atburðum, sem fram hafa farit á ymsum
löndum, eptir því sem annálar til vísa, hverir mestan fróðleik

sýna, svo ok eru margir hlutir inn settir af biskupum ok öðr-

um veraldar höfðíngjum, sem samtíða hafa verit þessi frásögn;

ok þó at þat verði nokkut ónytsamligl starf, saman at setja

þvíh'ka hluti, sem birlast ok auðsýnast má í þessu máli, er

i) Prentaí) eptir skinnbókiniii AM. 400 a. 4to., og er sú nierkt^; skinn-

bókin AM. 180 c. folio, merkt ií, er hofib til samanburt)ar og til ab fyUa

4 blö^, þau cr vantar i Frú þessuni tveim skinnbókum eru ÖU papp-

irshandrit komin. I 400 a. eru enn fremr tvö skinnblö'b, hór merkt C'.

Til samanburt)ar er og haf'br annáU sira Einars IlaííiiDasonar, mcrktr Ann.

(AM. 420. 4to). Frá kap. 22 og nt er ]$ ólík Á -dí} or^fajri, og er því

prentu?) í Vibbæti.

!i) [ þvi at sá sem þessa sögu hefir saman sett var (var ek, /í), .4, B.

s) var, J3 ; hér kann a^ hafa sta()i'í) : j,síl&an var mér kunnigt, s. <1.

var".
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þó verra at heyra ok gaman henda at sögum heiðinna manna.

Nú gefi guð þeim velferð til lífs ok sálu , sem með góðgirnd

ok þolinmæði til hlýða, en þeir taki verðuga ombun, sem með

öfund ok umlestri af færa ok vanvirða.

2. Faðir Laurentius biskups hét Kálfr, hann var systur-

son sæmih'gs kennimanns, sira þórarins , er kaggi var kallaðr,

hverr hélt staðinn á Völlum í Svarfaðardal. Sira f>órarinn kaggi

var klerkr góðr ok hinn mesti nytsemdamaðr til letrs ok bóka-

gjörða, sem enn mega auðsýnast margar bækr, sem hann hefir

skrifat Hólakirkju ok svo Vallastað. Gaf sira þórarinn fátæk-

um frændum sínum mikit góz , ok setti mörg kristfé í mörg-

um jörðum um Svarfaðardal ok svo annars staðar, þó at sum
af þeim sé nú ekki ræktuð* ok með gleymsku vanræktuð.

, Móðir Laurentius hét þorgríma Einarsdóltir; taldi hún ætt sína

ok svo Laurentius sína til prests sem lllugi hét, [en öðru^

nafni Ilarius, sem segir í sögu Jóns llólabiskups at einn varð

til at gefa upp sína eignarjörð, landit at Hóhim í Hjaltadal, at

hinn heiiagi Jón biskup skyldi þar biskupsstól setja, sem síðan

heflr haidizt; fór sá sami liarius síðau í Vestrhóp til Breiða-

bólstaðar, ok hvíhr hans h'kami þar, eu öndin með guði í ei-

h'fum fagnaði. Bar þat ok svo til síðan, þá er Laurentius var

mest fyrirlagðr af sínum óvinum ok sviptr öllu sínu gózi, at

hans kærasli vinr, sira Haniöi, veitti þessi góöu konu por-

grímu allt tii dauðadags , ok hennor iíkami hvílir ok í sögð-

um stað á Breiðabólstað , ok Luurentius gaf þangat til kirkj-

unnar firir liennar sál messuklæði þau sæmiligustu sem þar

eru. Marga merkiliga drauma dreymdi þessa þorgrímu
, þá

er hún gekk með Laurentium; munum vér einn setja af

þessum: IJana dreym[d]i at hún þóttist vera komin til Ilóla-

staðar einnhvern hálíðisdag, er mikil sókn var til staðarins;

þóttist huu varhi inn komast í kirkjudyrnar fyrir mannaþröng.

I>á þótti henni einn merkiligr maðr ganga úr kirkjunni ok taka

í hönd henni, ok leiddi hana innar fyrir háaltarit, ok þessi

maðr seldi henni í hönd hina hægri nokkut hart í cinum lín-

klút, svo mælandi til hennar: ^^þelta skaltu eiga, l>orgríma, ok

geyma vandhga". f>á hvarf þessi maör frá henni , en hún

þóttist þenna grip sýna sira pórarni á Völlum, frænda sínuui,

í) /i; siimar — rœktatjar, Á z) [ B; OUu, A
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ok leysti klútÍDn, ok var þar j stórt biskups innsigli með þeim

inngreftri sem biskups líkneskja er á, ok þóltist húu geyma

síðan, ok þótti vænt um.

3. þá er þau Kálfr ok þorgríma bjuggu í Efra-Ási í

lljaltadal, var I>orgrimu langt yfir liðit þat er tími var henni

barn at fæöa; bauð sira þórarinn þorgrímu mágkonu sinni

norör heim á Völki til sín. Tók henni at þýngja, svo at hún

gat varla borit sik, ok fyrir Laurenliusmessu tók hún sótt; lá

hún á gólft ok gat eigi fædt; var heitiö fyrir henni mörgu, ok

skipaöist henni eigi viðr. A Laurentius messudag fyrir messu

gekk sira þórarinn inn til hennar, ok söng yfir henni, ok nieð

guðs vilja fæddi hún sveinbarn; sá engi maðr meðr þessu barni

lífsmark. í>á hét sira þórarinn, at þessi piltr skyldi Laurentius

heita, ok ef hinn heilagi Laurentius gæfi þessum piiti h'f, skyldi

hann æfinhga vatnfasta fyrir Laurentiusmessu , ef hann hefði

aidr til ok heilsu. Ok eptir þetta heit staöfest ok uppsagt af

sira |>órarni, sástlífsmark þegar nieð piltinum; var þá sveinninn

skírðr með Laurentius nafni. Fylldi hann þat heit er hann

var megandi maðr, svo síðan hann var biskup á Uólum hélt

luinn hátíðliga' Laurentiusmessu, sjálfr fyrirsýngjandi í messu,

haldandi veizludag, ok gjörandi margar ölmusur á þaun sama dag.

þat gjöröist þá líöinda í öðriuTi löndum ú þeim misserum

sem Laurentius var fæddr, at þá andaðist llákon erkibiskup í

Niðarósi ok júnkære Ólafr. Karl konúngr at PúU var krossaðr

til Jórsala ok Hlööver Frakkakonúngr bróöir hans. þá birtist

Marie Magdalena ok lögð í skrín ad sanctum Maximinum, — A
öðru ári aldrs Laurentii var vígör herra Jón til erkibiskups til

Niðaróss. Sigraðr Konráðr af Karli konúngi [út við Arams^,

hann flýði til Benevent ok þar hálshöggvinn. þá andaðist

Gizurr jarl ok Sigvarðr biskup í Skálholti ok Gauti biskup af

Færeyjum. — Á þriðja [árij aldrs Laurentii játuðu íslendíngar

þegngildi Magnúsi konúngi, Vígðr Árni biskup til Skálholts

ok Erlendr til Færeyja. — Á íjórða ári aldrs Laurentii tóku ís-

lendíngar viör lögum Magnús konúngs. lllöðver konúngr skatt-

gildi Karl konúng. þessir konúngar týndust af eitri, því er í

brunna var kastað: Sultan af Tunis , Theobaldus konúngr af

Navare. Jakob fór til Jórsala. Andaðist Margrét drotlníng

i) íestiíiiga, Jí. 2) [_
Ij. V. Ann
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ok Pétr biskup af Björgvin, — Á v. ári aldrs Laurenlii : kórónaðr

PhilippuR Frakkakoaúngi'. Kómu norræn lög í land. — Á vj. ári

[aldrs] Laurentii; var páfalaust um fjögr ár firirfarandi. Var

Cltímens páfi næst eptir Urbanum. — Á vij. ári aldrs Laurentii

varð Gregorius páfi binn sétti með því nafni. IVIagnús konúngr

ok Valdimar Svíakonúngr fundust. Jörundr biskup fór ulan,

en þeir Árni biskup, Rafn ok f^orvarðr kómu út; vóru [)á

kærur um staðamál. Andaðist Lleinrekr Englakonúngr. — Á átla

ári aldrs Laurentii liafði Gregorius páfi þíng í Leons ok bætli

trúGrikkja; þá andaðist Jacobus crkibiskup af Lund í Danmörk.

Játvarðr Englakonúngr kórónaðr. .lón erkibiskup kom í land

;

kom einn blutr af þyrniskórónu droltíns vors Jesu Cbristi, er

Magnúsi konúngi var sent af Philippus konúngi af Franz. — Á

níunda ári aldrs Laurentii kom Eirekr son Birgis hertoga af

Danmörk meö liði , ok stríddi við Valdemar [bræör sinn^ með

styrk IMagnús hertoga bræðr þeirra, ok flýði Valdímar konúngr

í Noreg. l>á kom svo mikit hagi úr skýjum Lafranzvökudag

sumum stöðum í þrændalögum, at liaglsteinar stærstu stóðu xv

aura^. — Á X. ári aldrs Laurentii andaðist Gregorius páfi ok Inno-

centius páfi [ok] Adrianus páíi; hann \ar eigi prestr, ok hél

Octobonus, hann var mestháttar af cardinalibus. Var Jobannes

páfi XX"* primus, Gaf Magnús konúngr í Túnsbergi jarlsnafn

- Magnúsi, syni Magnús jarls af Orkneyjum.

Nú þó at vér hafim getið þeirra hluta, sem vér uppbyrj-

uðum , \ar i-jaurentius ýmisV með þóravni pvesti fvænda sínum

á Völlum, eðr með feðr sínum ok móður, þar sem þau áttu

búnað, ok var bonum þá kennt; birlist skjótt, at bann var fúss

til at nema gott.

4. Sá atburðr gjöröist einn tíuia á VöUum, at kennskipiltar

gjörðu sukk í kirkjunni þar áVöllum; varð svo, at nokkut þat

sem Laurentius kastaði kom á h'kneski vorrar frú, ok brolnaði

af laufit af ríkisvendi þeim er hún hélt á. Ok svo sem sira þórarinn

kom ti! kirkju um kveldit, sögðu piltarnir bonum, hvat Laurcn-

tius haföi bent; varð hann mjök styggr með, beitandi honum húð-

láti ok barsmíð hinn næsta dag eptir. Svo sem Laurentins vissi

at þetta mundi fram koma sem honum var heitið, leitaði hann

þangat fulltíngs scm nóg var til, kastar sér niðr á gólfit fyrir

i) [ Ann.; ok bróibur hans, A, 2) í J)rændalugum, b. v. A.
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líkneski vorrar frú meö táruni, ok biðr sör lijáipar ok fyrir-

lálníngar af lienni, ok einkanliga, at hugr frænda lians mýkist

nokkul til lians. Um morgininn eptir kallar I^órarinn prestr

Laurentius frænda sinn, spyrjandi, livort hann hei'öi nokl^uru

heilið, at hann skyldi eigi vera barðr. Hann sagðist heitið

hafaúMaríu drottníngu. ,,þatgnniar mik," sagöi sira þórarinn,

^^því at mér var svo vilrað í nátt, at vor frú viidi, at ek berði

þik ekki hér fyrir, en ek skyldi hita bœta þat sem þú hefir

brotið." Mútti á slíku marka, at hans ákall ok bænir mundi

guði síðar meir þægiligar ok hans sætu móður, er svo var á

barns aldri.

Eptir fráfall ok andlát sira þórarins fékk KálQ svo mikils,

at hann gat varla borit sik, ok sálaðist nokkru síðar; vóru eptir

litlir peníngar ok óhœgir, höföu þau |>orgríma þó búit lengi á

löndum staðarins á ílólum. Bauö herra Jörundr biskup piítinum

Laurentius heim til sín áHólastað, ok setti hann til bóknáms

;

sagðist hann þat hyggja, at þcssi pilir Laurenlias mundi fá

mikit hugvit til bóknæmis ok fræði. Fór svo vetr frá vetri, at

Laurentius þróaðist tii bókvits ok kierkdóms, at hann var fremstr

af öllum skólaklerkum hans jafnöldrum. Var sira Óblauðr Hall-

varðsson þá skólameistari; lagöi hann svo góðan þokka til þessa

únga manns Laurentius, at hann lét [hann] jai'nan vera í skóla ok

spyrja aðra klcrka, þá er hann var í samsæli ok drykkju lijá

herra Jörundí biskupi; var sira Oblauðr áörnefndr náskyldr

herra biskupi, ok hafði hann áðr verit utan ok harðla kærr

erkibiskupi i Niðarósi , en herra Jörundr biskup elskaði mjök

sira Óblauö frænda sinn. Oplsinnis þá er aðrir klerkar vóru

at leikum ok öðru gáleysi, þá var Laurentius at námi sínu

ok studera í bókum eða kenna öðrum. Á þessu lék öðrum

klerkum niikil öfund, segjandi, at þar færi biskupscfni, ok höföu

mjök í kailzi ok dáruskap viör hann ; en hann fylgdi æ því

framar at sínu námi*. Yígslur hans fóru fram eptir setnmgu

ok skipan, ok því fljótara sem hann var bclr kunnandi en aðrir.

Ok svo sem liann var vígðr [infra sacrmn ojficium^ var hann

skípaðr Iieim al Hólum ok var hann þar djákni. Svo semLaur-

entius hafði ij vetr ok xx, var hann vígðr lil prests af herra

Jörundi bisknpi; hélt hann þá skóla. Svo gjörðist hann þá

i) hér vauta fjögur blötí í 400. «) [ leibv. ; inn fra sacroíf, ff.
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framr í klerkdómi at dikta ok versa, at iiann gjörði svo skjótt

vers, sem maðr talaði skjótast latínu,

5. Víkjum vœr enn aplr til þeirra l)luta, sem fram fóru

hór á landi ok annars staöar: — Áxj. ári aldrs Laurentii: Andlát

Johannis páfa. Magnús konúngr gaf lendum mönnum baróna-

nöfn. Gjöröist Ilrafn riddari. Gjörðu þeir Magnús konúngr

ok Jón erkibiskup æfinliga skipan millum kirkjunnar ok krúnunnar,

ok staðfestu með sínum bréfum ok innsiglum. — Á xij. ári

aldrs Laurentii: krafðiMagnús konúngr leiðangr til Elfar. Sættust

þeir Árni biskup ok Jörundr biskup. Bein [Odds þórarinssonar

'

vóru flutt til kirkju í Skálholti. — Á næsta ári þar eptir faranda

fóru biskupar Jörundr ok Ár[n]i utan. [Ilrafn kom út ok Loðinn

af Bakka með lögsögn^. [Andlát] Yermundar ábóta á þíngeyrum.

— Á því eptirfaranda ári: [AndlátJ Wicholai páfa; þá andaöist

ok Magnús konúngr Ilákonarson. Eirekr konúngr kórónaör.

Útkoma Jörundar biskups ok Árna biskups , Loöins lepps ok

Jóns lögmanns meö nýja lögbók. Vígðr Bjarni ábóti lil I>íng-

eyra. — Á næsta ári var vígðr Martinus páö. Ltanför Loðius

lepps, Eirekr Noregskonúngr fékk Margrétu drottníngar, dóttur

Alexandri Skotakonúngs. — I>á enn á næsta ári brunnu bæir í

Niðarósi. Andaöist herra Jón erkibiskup austr í Skörum. Á
sama ári varð hann landílólla af Noregi. — J>á enn á næsta

ári eptirfaranda kom út herra Hrafn ok herra Erlendr lögmaðr,

ok hófu tilkall til erfðastaða á Islandi. J>á fór mikil sótt yfir

ísland. — fá enn á því ári næsta hófst ófriðr á milli Ilrafns

ok Árna biskups ok þeirra manna sem á staði settust. Fjár-
r

fellir, ok dóu margir menn af sulti á Islandi, ok auön margra

bæja. — j>á enn á næsta ári var geíit jarls nafn herra Álíi ok

Auðunni hestakorn. — I>á enn á næstaári sendi Eirekr konúngr

sira Guðmund Uallsson til íslands, at krefja menn í. leiðangr.

Sá sami Guðmundr fór út með klæöi þat, sem Eirekr konúngr

gaf hinum heilaga Jóni biskupi á Hólum. Kom þat svo til, at

Eirekr konúngr fór til konúngastefnu ok byrjaði honum eigi;

var á marga helga menn heitið, ok gaf eigi at heldr. |>á kom
sira Guðmundr til konúngsins: ^^heitið, minn herra," [segir

hann] , hinn heilaga Jón Hólabiskup , hann er mjök skjótr í

áheitum, ok geíit honum pellsklæði yður hinu beztu." — ,,Svo

[ ]þorgrímssoiiar, H. ») [ v. í Ánn.
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skal vera, sira," sagði konúngriiin, ,,ok sýni hann þat, athann

sé nú eigi soinlátr, scm íslendíngar eru vanir." {>á féll í

logn; bað sira Guðmundr þegar upp dragaseglit; þá kom þegar

blasandi byr ok hagstæðr ; kom konúngrinn fram á fjórum

dægrum í þá höfn sem hann kaus, ok heiðraði jafnan síðan

hinn heiiaga Jón Ilólabiskup. En af klæðinu vóru gjörvar á

Hólum dahnatikur. — \m enn á eptirfaranda ári kom Jörundr

erkibiskupsefni til Niöaróss. Drepinn ITalikell krækidanz. Varð

Álfr landflótli ok útlægr. l>á andaðist ok íngibjörg drottníng.

6. I>ú á því ári eptirfaranda kom Jörundr biskup út, ok

herra þorvarðr; var þá Laurentius vígör til prests, sem fyrr

gátum vær, ok hafði hann þá tvo vetr ok xx. Var hann þar

prestr um iij ár ok var skóhimeistari. En þá er hann var

hálfþrítogr, gaf herra Jörundr biskup Lafranzi beneficium norðr

á Hálsi í [FJnjóskadal ; var hann þar eitt ár; gaf hann þá upp

staðinn, þvíat honum vildi h'tt til fjár í búnaðinuni; var honum

þá enn skipat aptr til Ilóla. — Á ööru ári prestdóms sira Lafranz

gjörðist þat til tíðinda, at Eirckr konúngr sendi Ilrólf til Jslands,

at leita Nýjahinds. Jörundr Hólabiskup fór um sýslu Árna

biskups at heimta aptr staði, at ráði Jörundar' erkibiskups. —

Á

næsta ári eptirfaranda fór Jörundr biskup utan, ok var ij vetr

í Noregi; var þá sira Ilalldór Grímsson officialis yfir Hóla bisk-

upsdæmi, en sira Ilaniði Steinsson ráðsmaðr á Hólum ; var

sira Ilailiði hinn mesti forsjámaör til veraldar ráöa; hafði sira

Hatliði áðr verit burt til Noregis , ok var kapelluprestr Eireks

konúngs ok drottnmgarinnar um nokkur ár. Lögðu' þeir Lau-

rentius ok sira Hafliði vináttu ok hinn mesta kompánaskap sín

á meðal, sem Laurentius vottaði optsinnis síðan, at hann hefði

honum verit traustastr maðr í vináttu. — Á þriðja ári prestdóms

Laurentii krafði llrólfr um ísland menn til Nýjalands-ferðar,

þá hófst missætti miHum Jörundar erkibisluips ok kórsbræðra

í Niðarósi. — Á næsta ári eptirfaranda : útkvoma herra Jörundar

biskups ok Árna biskups, herra fórðar, Krislifori ok margra

annarra meö konúngsbréfum. Hóf[u]st þá at nýju staöamál.

Settist Sigurðr úr Illíð áMöðruvölki í Hörgárdal, ok þóttist eiga

at halda jöröina at erfðum. þetta mishkaði herra Jörundi biskupi,

ok gjörði honum margar áminníngar, ok gekk hann eigi af

i) sög'fcu, A.

I. B. 52
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jörðuiiní því heldr ea áðr. Kom þá svo, al liann var búina at

bannselja hann. [Hann] bauö þá sira Laurentio at fara norðr

til Möðruvalla nieð bannsetníngar bref, bvert hann skyldi upp

lesa fyrir Sigurði, ef hann vildi eigi af ganga staðnum ;
haföi

Laurentius þessa ferð svo mæðihga, at hann gekk norðr uni

Iléöinsskarö ok einn maör með honum ; kom hann tilMöðruvalla

ok lalaöi við Sigurö bónda, birlandi honum: ef hann vildi eigi

hlýðnast ok ganga til sætta, mundi haun mjeta þýngra áfelU.

Tók Sigurör þúnghga orðum Laurentii, segjandi sik ekki hiröa

hvat hann segði. Næsta dag þanu, scm hátíð bar á, las sira

Laurenlius bréf biskups eptir guöspjall í messu, svo hátt ok skýrt,

at Sigurðr ok allir, þeir er í kirkjunni vóru, heyröu. Vóru þau

bréf svo látandi, at Jöruudr biskiip lýsti banni yfir Sigurði, boöandi

hann af samneyti kristinna manna. Fékk Laurentius af Sigurði

ok hans mönnum mörg atyröi ok hótanarorð, svo viðr því var

búit, at honum mundi varla óhætt at ganga út af kirkjunni.

Eptir þat brá Sigurðr bóndi þcgar við, ok fór vestr til llóla

með fjöhiienni. Talaöi Sigurðr hart í fystu, at biskupi mundi

eigi hlýða at þýngja svo konúngsins þegnum, eptirspyrjandi,

hvort biskupinn meðkenndist, at hann heföi svo boðit Lafr-

anzi presti fram fara. En biskupinn sagði hann ööruvís gjört

hafa en hann haföi boðit honum. Kom svo, at þeir biskup

ok Sígurðr sæítust; ]agöi biskup Sigurði penínga, en kirkjan

ok biskupinn skyldu hafa síðan frjálsan staöinn. Kora þá sira

Laurcntius aptr, ok var Sigurðr í burt riðinn af Ilólum , ok

fékk Laurentius af þessi ferð mæðu ok erfiði: meinyrði ok óvin-

áttu af Sigurði, enlitla blíðu af biskupi. Var þetta undirrót til

sundrþykkis miilum Jörundar biskups ok Laurcntii, því at Laur-

entius þóttist fá hit mesta aptrkast af því sendiboði, sem hann

þóttist dyggliga gjura, ok fyrir þat fýstist hann at fara burt af

Islandi, þvíat hann þóttist Htla blíðu hafa af herra Jörundi

biskupi; vóru ok mjök frændr biskups til áleitni við Laurentium.

7. Á næsta sumri eptir fardaga kom út herraPétr afEiöi

á Knerrinum; var honum skipat af konúnginum allr Norö-

lendíngafjóröúngr til sýslu; bauö hcrra Jörundr biskup honum
til lióla, ok sat hann þar um vetrinn ; kom sira Laurentius sér

í kærleika ok vináttu viör herra Pétr ; réð hann sér ok far mcð
honiun at sumrinu; talaöi hann ok spuröi margra hluta hann með

skemtau. Einn tíma spuröi Laurentius herraPétr: hversu þcir
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menn'væri í vexti eðr yfirbragði, sem illr væri sjór. ((Ýmisliga

er þat," sagði Pétr, ^.segir Qk þér þar ekki meira af at sinni."

Um snmarit eptir reið sira Laurentins snðr í Skálholt; er þat

merkjanda, at lierra Árni bisknp þorláksson, sem þar var þá

stjórnandi, lók Laurenlium svo merkiliga, at hann skipaði honum
sér hit næsta. Undruðust þat margir menn, at hann skipaði

fátæknm presti sess fyrir framandi mönnum ; en biskupinn sagði

þar koma mundu , at hann mundi eigi hinn síðasla sess hafa;

sagði ok þat eigi rangt, at sctja þá framarr, sem meira fagnat

kunna. Kallaði herra biskup Laurentium síðan í sitt studium,

ok selti fram fyrir hann lectara ok þar á kirkju-lögbœkr ; bað

hann þar skeinía sér viðr. i-<atirentias talaði þá til biskupsins;

^^lNlinn góöi herru, guð omboni yör fyrir yðvart h'tilæti, sem

þér sýnit á mér fátækum ok ókunnum."' IJIskupinn svaraði

:

„Ef þú hefir eigi áör fuUnumit kirkjunnar lög, skallú nú þat

iðna héðan af; niuntn ok margar þrautir þola veröa, áðr þínir

dagar eru endaðir." Sagði svo Laurentius, at hann þóttist á

tveim mönnum hafa séð heilags manns yfirbragð einkanligt: á

Árna biskupi l^orlákssyni ok Bjarna ábóta ál>nigeyrum. Skildust

þeir Árni biskup ok Laurentius með vinátlu. I^^ór Laurentius

þat sama sumar utan á Gáscyri meör herra Petro áðrnefndum,

at fengnu áðr orlofi af Jöruudi biskupi. Svo sem þeir kvómn

í sjó, hufði Laurentius mikla pínu af sjósótt. í>á kom herra

Pétr til hans ok mælti með kalizi: ^\m^ prestr, spuröir mik í

vetr á Llólum, hversu þeir menn væri í skapan, sem illr væri

sjórinn; nú muu ek úr leysa þinni spurníngu: sá er gráleitr

ok þunnleitr-sem þú ert, sira Lafranz." Hafði Laurcntius nú

tvífulda pínu, af gubbi herra Pétrs ok í sjóverkinum. Byrjaði

þeím vel, ok tóku Noreg með lieilu ok höldnu. — l>at gjörðist

til líðinda á þeim misserum, at landskjálfti mikill varðáíslandi

fyrir sunnan fyrir Gregoriusmessu, svo at hús féllu niðr í nokk-

urum stúðum. Ófriðr [íllóma* ok drepnir menn í Pétrskirkju.

8. Nú er þar til at taka, at herra Pétr ok sira Laurentius

kvómu til Noregs; sat þá Eirekr konúngr í B[j]örgvin. Tók

konúngrinn herra Pétr með mesla blíðskap, þvíat hann var

kærr vin konúngsins. Vakti herra Pétr bónorð viör skylda

fræn[d]konu konúngsins; var hún austr i Vík; beid[d]ist hann, at

i) getg. ; nania,

52"
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konúngrinn skrifaöi henni til. Uað hann herra Pétr láta skrifa

ok dikta hréfit, en sagðistmundu gefa fyrir innsigUt. I)á kallaði

iierra Pétr Laurentium lil sín, ok bað hann dikla ok skrifa

þetta bréf á latínu, sem hann kunni bezt. Sira Lafranz

mæltisi undan, sagðist ekki færr til þessa: ,,en þó at ek sé

h'tt til færr at gjOra þetta, þá cra ek þó", sagði hánn, ..skyld-

ugr at gjöra hvat þér viiit". Næsta dag eptir sýndí hann herra

Pétri bréfit, skrifat ok diktat. Gekk herra Pétrþá til konúngs-

ins með bréfit ok sýndi honum. Konúngrinn lofaði mjök letr

ok diktan bréfsins
,

eptir spyrjandi, hverr gjört hcfði. Hann

svarar houum, at íslenzkr prestr einn hafði gjört, hvern hann

flutti af íslandi. Konúngrinn bað hann segja honum prestin-

um, at hann veri í boði hans um daginn; gjörði ok Laurentius

svo; var honum skipat at sitja fyrir öðrum boösmönnum; [át

konúngrinn ok drakk til lians um daginn'. Annan dag eptir kom

konúngsins smásveinn til sira Laurentii, ok sagði honum at

konúngrinn kallaöi hami, Ilann gekk til konúngsins í lums

málstofu ok gaf honum góöan dag. Konúngrinn tók honum

bhðhga, ok spurði livort hann veri sá prestr, sem herra Pétri

hafði diktað bréflö. llann segir svo vera mundu. Konúngrinn

sagði honum til reiðu at vera í sinni þjónustu. Sira Lauren-

tius þakkaði konúnginum sitt boð , en segist hafa lofat sinni

pílagrímsferö til sancte Dlafs í Niðarós. — ^JÍom til vor", seglr

konúngrinn, „scm þú ferr aptr, en ver í boði voru um jól ok
' allar hátíöir , ok þá tíma scm þér líkar". Var hann ok um
vetrinn í höilinni mcð konúnginum, en stundum uppá kosi

herra Pétrs. Vóru þá með konúngi Eireki margir mikilsháttar

menn af ýmisum löndum
,

þeir sem margs vóru kunnandi,

miilum hverra var einn maör, þrándr fisiler at nafni, ok kunni

mart klókt at leika, meir með náttúrligri list en með nokkurs

kyns galdr; var hann flaimskr at kyni. Viðr þenna mann

lagði sira Laurentius kærleika; sagði hann honum marga hluti,

þvíat hann fór mjök eptir at nema fróðleik meðan hann var úugr,

en fór þó aldri með galdr eör forneskju. í jólum lék |>rándr

fisiler hcrbrcst ; hann verör svo skjallr, at fáir einir menn standast

at heyra hann; meö konum leysist burör, þeim sem meó barni

eru ok heyra hann, en karlmenn falla úr sætum á gólf liiðr,

i) [ (Irakk konun<jriiin til hans eitt stórt vínker, 404 (á spázíu).
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eðr verða ýmislig viðbrögð. Segir frándr Laurentio, at haun

skyldi stínga fíngruni í eyru sér þá er brestrinu yrði. Stóð-

ust niargir eigi í böllinni, sem bann gjörði breslinn. Sýndi

J>rándr Laurentio bvat tii þurfti at bafa at gjöra brestinn , en

þat eru iiij hiutir: eldr, brennisteinn, bókfell ok slrý. En

menn gjöra til þess berbrest opt í stríði, at þeir sem ekki*

vita vonir í, ílýja víðsvegar.

0. Um vorit eptir fór Laurentius norðr til þrándbeims;

sat Jörundr erkibiskup þar; var missætti mikit millum kórs-

bræðra ok bans. Jörundr crkibiskup var mikiii böfðíngi, klerkr

góðr, vinfastr ok stórgjöfull við sína menn; manna sæmiligastr

at sjá til bans. Var þá kominn fyrir litlu klerkr einn niikill,

Jón flæmíngi; bafði bann lengi til París staðit ok í Orliens

dl stitdium^ var liann svo mikill juristi, at enginn var þá í Noregi

bans Iiki; hafði ok erkibiskupinn þar við at styðjast seni

bann var, þvíat allir mestbáttar kórsbræðr vóru honum mót-

staðligir. Appelleruðu þeir iðuliga tii páfans, ok fengu bréf

mörg af páfagarði erkibiskupi til þúnga; vildi ok erkibiskupinn

gjarna fá klerka bvar sem hann kunni. Mátti því Jón ílæm-

íngi miðr gagna erkibiskupi í deilum þeirra kórsbræðra, at hann

kunni ekki norrænu at tala, ok skildi alþýðan ekki mál bans, því

at bann talaði allt á lutínu, fransisku eðr fiæmsku. í þenua

tíma kom sira Laurentius til þrándheims; beiddist hann orlofs

at taia með Jörund erkibiskup ; ok at því fengnu
,

sýndi hann

lionum orlofsbréf af Jörundi biskupi á Uólum, hvert [er] birti,

at hann gaf s-ira Laurentio orlof til erkibiskups, um svo langau

líma, sem bonum líkaði hann hjá sér at bafa; varð erkibiskup-

inn mjök glaör við þetta , svo talandi : (^mikla þökk kunnum

vér Jörundi biskupi fyrir þat, er hann sendi þik tilvor; skaltú

vera guði velkominn með oss; en kom til vor á morgin ok

sýn oss letr þitt ok ef þú kannt nokkut at dikta". Næsta dag

eptir kom sira Laurcntius til erkibiskups, haldandi á einni rollu.

Erkibiskupinn leitáok lofaði letrið ok mælti : „les fyrir oss þat

er þú hefir diktað''. llann las þar af vers, er hann bafði gjört

til Irú IJalIberu abbadísar at Stað. ,,Er hún góð kona?" sagði

erkibiskupinn, ,,cr þú befir svo lofat hana". — ttfat halda

menn satt á íslandi", sagði Laurentius. ,,Legg af béðan af

i) Hér vantar 1 bla^ i Ð, og: er tekilb eptir AM. 404, 4to (afskript af J?).
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versagjörð", sagði erkibiskupinn, ,,ok studera heldr í kirkjunnar

lögum 5 eðr veizlu eigi qtiod: ^versificatnra ^ nihH est nisi falsa

fyura'*\ — ^^Vila munu þér ok, [sagði Laurenlius], quod: ^versifica-

iura nihil est nisi niaxíma cura\ J>á Íét erkibiskupinn kalla Jón

ilæmíngjaj ok mælti til hans : ((þennamann, sira Laurentium, fel-

um vér þér á hendi, bjóðaudi, at þú leggir alla stund á at kenna

honum kirkjminar lög ; skuhmi vér þér þat góðu launa. Eðr hvar

lyrir berr þú rauð klæði?" sagði hann til sira Laurentius, .^þar

sem þau eru klerkum fyrirboðin at bera". — ((því", sagði hann,

^at ek hcfi engin önnur til". {^á mœlti hann við einn sinn
.

svein hljótt; gekk sá burt, ok kom inn litUi síðar með brún

klæði sæmiiig, er erkibiskupinu hafði sjálfr borit. Hann mælli

þá til Lam'entii: ,J}er þessi klæöi hátíðisdaga en tak í lijá

ráðsmanni vorum á garðinum penínga til at kaupa yðr með

blátt klæði , at bera dagliga, en gefit þessi rauðu klæði yðrum

sveini; sitið til borðs á ráðsmanns stóh", hjá Jóni flæmíngja".

10. J)at er nú at segja, at sira Laurentius er kominn

til Jörundar erkibiskups, ok gekk dagliga til stndium at læra

kirkjunnar lög, þess í milh at erkibiskupinn sendi hann at

gjöra sín boð í deilum þeirra kórsbræðra, sem þá stóð[u] yfir;

varð Laurentius skjótt hinn kærasti erkibiskupinum, því at hon-

um virðist hann vitr ok ráðugr, en einarðr ok snjallr í fram-

burðinum. IJm vetrinn eptirfaranda í langaföstu , m dominica

Lœtare Jerusaíem^ lét erkibiskupinn kalla Laurentium í kapellu

sínii um messu. ((Meðr því'', sagði hann, nd.i nú er merkiiigr

sunnudagr, viljum vér gefa yðr Ólafs kirkju hér í býnum, þvíat

hún er nú laus'*. Laurenlius þakkaði honum fyrir alla velgjörð sér

veitta. Má af shku marka, hvílíkan kærleika erkibiskupinn haföi

tii hans, er hann minntist sjálfr á at veita honum kirkjuna óbeðit,

en margir vildu þiggja hana.

Á þessum árum, sem nú heíir verit frá sagt, var vígðr Ad-

rianus /ícmmVa lii páfa Sancti spiritus dag, ok kaliaðr Celestinus;

þar vóru hjáverandi x líkþráir menn, ok fengu allir fulla heilsu

með guðs miskunn. Celestinus var eigi allt til Jónsvöku ok

resigneraöi papatui^ aptr farandi í sína einselu. þá var kos-

inn ok vígðr einn af cardinalibus^ Benedictus, ok kallaör Ooni-

facius. Eirekr Danakonúngr ok hertogi Christoforus tóku

i) b. V. Ánn,
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erkibiskup aí Lund, ok köstuðu í myrkvastofu. [Danmörk í banni*

.

Jörundr biskup á Ilóluni setti kanúkuklaustr á Möðruvöllum í Uörg-

árdal. J>á andaðist Ljótr ábóti á Múnka-þverá. |>á var hvalrekstr

hinn míkli fyrir norðan land á Isiandi. f>enna tíma selti ok Jör-

undr biskup systraklaustr at Staö í lleynisnesi. — Ari síðar skipaöi

Jörundr biskup Teit prior á Mööruvöltu. Fór bólnasótt mikil

nm ísiand. Söra xij bændr kirkjueignir í Skálholts biskupsdæmi.

11. Nú er þar lil at taka, at Liuirentius \ar meö Jörundi

erkibiskupi í jNiöarósi, ok studeraði jafnan í kirkjunnar lögum,

er meistari Jóliannes næmíngi Jas honum; vóru þeir ok miklir

viuir sín í milkmi. Laurentio þótti mikil skemtan , at hann

lirauzt við at tala norrænu , en komst þó lítl at. Einn tíma

mælti Jón llæmíngi við Laurentium : ^tCk vildi, at þú ilyttir við

minn herra, at hann veitti mér Maríukirkju hér í býnum,

því at hún er nú vacans^\ Laurentius svarar: ^jwersu má þat

vera, þar sem þér kunnit ekki norrænu at tala". — ^^Kann ek,

sem mér þarfar", sagði Jón, ,^ok þat sem mér liggr á at tala". —
,,Skipuni nú þá", sagði Laurentius, ,.sem kominn sé föstuinn-

gangr; þá verðr at lala fyrir sóknarfólki yðru, hversu þat skal

halda langaföstuna". — þenna raáta", sagði Jón ilæmíngi:

itUÚ er komin lentin, hvern mann kristin konú til kirkju
,

gjöri

sína skrip[t]in, kasti burt konu sinni, maki enginn sukk — nonne

suff'icit domine?''\ \>á hló Laurentius okmælti: ,^ekki skilr fóikit

hvat lentin er". Sagði hann erkibiskupi, ok gjöröu þeir at mikit

gaman , en fengu Jóni nokkurn afdeilíng sinnar beiðslu, þvíat

hann var mjök bráðlyndr, ef eigi var svo gjört sem hann vildi.

12. Einn tíma kómu mörg íslandsför til l)rándheims, ok

vóru á margir íslenzkir menn; vildi sira Laurenlius þeim öll-

um nokkut til góða gjöra. J>ar kom millum annarra sá maðr,

er Klængr steypir hét, ok frændi Laurentii, ok honum heimu-

ligr. En sem Jón ílæmíngi sá þat, vildi hann gjöra honum uokkut

athvarf, ok talaði einn tíma við Laurentium á latínu, ok mælti:

^^kennit mér at heilsa á þenna yðar kompán uppá norrænu".

Laurentio þólti mikit gaman at Jóni , ok sagði : ,,heilsaðu

honum svo: fagnaðarlaus
,

kompánl". — ,,Ek undirstend",

sagði Jón, ^^at þetta mun vera fögr heilsan, því gaudium er

fögnuðr, en lam er lof'; gengr síðan at Klængi steypi, klapp-

i) [ l). V. á spázíu í 404 meí) aunari hendi.
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andi honum á hans herðarj ok mælti: ^^fagnaðarlaus kompán!".

Hinn hvesti augun í móti, ok þótli heilsanin eigi vera svo fögr

sem hinn ællaði. Númælti Jón flæmíngi við Laurentium: ^,ck

forstend nú, at þú hefir dárat mik, því atþessi maðr varö reiðr

við mik". Jónfíæmíngi haföi serlagskonu, svo Ijóta ok leiðin-

liga, at varla fannsl ferligri ásjóna, cn sú sem hún har. Sira

Laurentius sagði meistara Jóni einn tímaj hvar fyrir hann vildi.

hafa svo forljóta konu í hland við sik. Jón svarar: ,,ek er

bráðlyndr maðr, ok þyldi ek eigi vel, ef nokkurr ginnti mína

þjónustukonu frá mér, ok því tók ek þessa, at ek veit hennar

girnist enginn".

13. l>at er nú sagt, at missætli Jörundar erkibiskups ok

kórsbræðra gekk svo í vöxt, at þat snerist upp í fullt hatr;

vóru þessir fremstir í mótgangi við hann : Sighvatr landi ok sira

Eilífr, cr síðan varö erkibiskup í Niðarósi , ok sira Auðunn

rauðr, er síðan varð biskup at llólum á íslandi. Appelleruðu

þeir til Boniíacium páfa ; koni svo , at Jörundr erkibiskup

var stefndr til páfans; fór ok Jörundr erkibiskup ok kom

út í Paris; tók hann þar sótt, ok fór eigi iengra; gjörði

hann þaðan* sendiboð til páfans, fékk hann þá aptr sinn

heiðr. Var hann þá í burtu eitt ár, kom hann þá aptr til

Niðaróss. þenna tíma var Laurentius í Niðarósi , ok hafði
r

Olafskirkju, sem vér fyrri gátum; varð hann feginn er erki-

biskupinn kom heim aptr; skipaði erkibiskupinn sira Laur-

entio þá at geyma oífrs þess, er gafst hinum heilaga Ólaíl

konúngi, ok at x^vdi 'pœnitcntiarius\ lagði erkibiskupinn þá enn meiri

metorð á hann en áðr, því honum þótti hann hafa röskliga fram-

gengit í hans erendum ok kirkjunnar á meöan hann var burtu.

Á því ári sálaðist Árni biskup I>orláksson, ok [var] jarð-

aðr at Múnklííi í lijörgvin. Á næsta ári eptirfaranda andað-

ist konúngr Eirekr Magnússon sexto idiis Julii, Gelit liákoni

bróður hans konúngs nafn, ok kórónaðr í i>rándheimi af Jör-

undi erkibiskupi meö konúngsvígslu ; kómu þar þá allir hinir

fremstu menn í Noregi, ok víða annarsstaðar af löndum; mátti

þar sjá hinn mesta múg sem verða kunni á Norðrlöndum;

var á engu at ganga utan af Eyrum ok fram til Kristskirkju

utan á dúnklæöum, pelli ok baldikinn^. Veitti llákon konúngr

i) l)angat, 404 a) balcUirskinni, 404; her byrjar aptr A.
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ágæta veizlu ok gaf mörg jjmí7c5'm ok réttarbætr heilagri kirkju;

þá gjörði* Ilákon konúngr þá erkibiskupinn 'ok kórsbræðr sátla,

þó at þat héldist stuttan tíma, þvíat þegar Hákon konúngr

var i burt úr býnum, hófst upp hin sama deila ok þræta sem

áðr þeirra á meðal; stóð þat þá enn um eitt ár; fór erki-

biskupinn þá fram í móti þeim fyrst með áminníngum, ok vildu

[þeir] eigi hlýðnast. Bundust þá [í með þeim^ aUr bæjarlýðr,

skólinn alir ok ábótinn or ífólmi. Kom þá svo, at enginu

lærðra manna þorði eða vildi framhera nokkurn erkibiskupsins

boðskap, þann sem kórsbræðrum var í móti.

14. Einn dag lét erkibiskupinn kalla Laurentium til sín,

svo segjandi ; ,^her er bréf , er Jón [fíæmíngij heíir gjört

eptir voru boði, þetta bréf skalt þú upp lesa yfir kór í Krists-

kirkju^ á morgin, þviat þá er mikill hátíðisdagr". Laurentius

svarar: ,fiývi er drottins orð; skal ek þat gjöra ok fram bera

sem þér vilií, meðan ek er í yðarri þjónustu; en veit ek, at

svo Htt sem kórsbræðrum h'kar til mín áðr, mun þat þó áauk-

ast". Um morgininn eptir svo sem í hámessu, sem kórsbræðr

vóru í kór, ok þá varði niinnst, gekk sira Laurentius uppákór

eptir boði erkibiskups ok las bréf: ^Jimior pestifems"\ var í

bréfinu því sá skilníngr haldandi, at fyrir margar sakir ok stórar,

er hann ánefndi, boöaði hann bannsetta kórsbræðr : Eih'f, Auðun

rauð, Sighvat landa; skyldi ok niðr falla messuembætti, ef þeir

gengi eigi frá. Las Laurenlius svo hátt ok snjallt, at þeir

heyrðu gjörla. þá svaraði Sighvatr landi*, svo segjandi: ,,eigi

þarftú
,
Islendíngr , svo hátt at æpa

,
því vér heyrum hvat þú

segir". Gengu þeir aUir heim í sín herbergi. Frá þeim degi

mátti sira Laurentius aldri út ganga svo at honum væri óhætt

fyrir kórsbræðrum.

Á þessu ári gjörðist þat til tíðinda á íslandi, at cldr

kom upp úr Heklufelli, með svo raikiu afli, at fjalHt rifnaði,

svo at sjá mun mega meðan ísland er hygt. í þeim eldi

léku laus björg stór, sem kol ú afli, svo at í. þeirra sam-

komu urðu brestir svo stórir, at heyrði norðr um land ok

víða annarsstaðar. I>aðan sló vikr svo mikil [á bæinn^ í Nœfra-

holti, at brann þak af húsum. Yindr var af landsuðri, [sá er<*

i) hér byrjar aptr B, 2) ^ ; [ ok meí), 4. a) B; kirkjiuini, A,

4) B ) enn til, Á, ») [ b. v. Ánn. fi) [ Ann.', svo at, 4.
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bar norðr yfir landit sand* svo þykkvan^ á meðal Vatns-

skarðs ok Óxarfjaröarheiðar , með svo miklu myrkri , at engi

maðr vissi hvort var nótt eða dagr, úti eða inni, meðan niðr

rigndi sandinum á jörðina, ok huldi svo alla jörðina af sand-

inum. Annan dag eptir fauk svo sandrinn, at menn fátu trautt

Ieiða[r] sinna[r] í sumum stöðum. I>essa tvo daga þorðu menn

eigi á sjó al róa fyrir myrkri fyrir noröan land. J>elta gjörðist

iijo^ íí/Míf Julii. Á þeim líma kom upp eldr í Sikiley, ok brenndi

ij biskupsdæmi. Jtem séttu nált jóla varð landskjáifti svo

mikill fyrir suunan land, at jörðin skaif víða. [rell bær í Skarði

hinu eystra; þar í kirkjunni var mikill málmpottr festr viðr

brúnásinn kirkjunnar, honum barði svo viðr ráíit kirkjunnar-*

af skjálftanum, at pottinn braut; kistur tvær stóðu í andyrinu

í Næfrholti, þeim barði saman svo af landskjálftanum, at [báðar]

brotnuðu í smán niola; ok votta svo allir annálar, at þá [var

liðit^ frá híngatburð vors herra Jesú Ghristi í heiminn ok þar

lil X hundruð ok iij hundruð ára.

15. Nú er þar til at taka at fyr var frá horfit, at siraLaur-

entio voru margar umsálir veittar. Einn tíma bar svo til, at

skólaklerkar hlupu at honum úti, ok vildu fanga hann ; ok síðan

hann sá þat, tók hann til fóta, ok hljóp upp til Kristskirkju,

gat hann tekit í hurðarhrínginn kirkjunnar. þá hlupu þeir

eptir honum; var þá alU senn, at þeir rifu af honum kyrtilinn,

ok ælluðu at. grípa hann í burt af kirkjunni, [ok] sveinar crki-

biskups kómu at hjálpa honum,. þvíat hann kallaöi til bjargar sér.

Einn tíma bar ok svo til, at ein mikilsháltar hústvú í býnum \

Olafs kirkja sókn [andaðist] ; vóru súngnar sáluLíöir, sem siðvani

vartil; vóru þar blys með kertum; söng sira Laurentius sáhUíð-

irnar með sínum kompánum. far kvómu skólakierkar margir

saman, ok gripu vaxblysin með kertunum ; haföi hann eigi ail til

at verja, því þeir vóru yfirsterkari. Sendi erkibiskupinn hon-

um sveina sína um morgininn eptir, svo hann gat súngit mess-

una ok niðr seU iíkamann. Svo [margar mcingjöröir, athlátr

ok'* mótgang þoldi sira LaurenUus síðan hann las bréfit yfir

kórsbræðrum áörnefnt, af skólaklerkum ok öllum þeirra kom-

pánum, [atj laugt cr at tína ok telja. Nú er þat at segja, at

b. V. Ánn. 'i) at, b. v. Aj ii, Ánn. a) Ánn., Íi; niánud., Á,

4) l lí; svo at kirkjiumar rauf, A. a) [ li()it var, //.

6) l S-j margir menn gjörí)u athlátri, A.
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Jörundr erkibiskup var í mikilli blíðu herra Hákonar konúngs;

skrifaöi erkibiskupinn til hans , birtandi honum , hvíh'k þ^ngsJ

[ok óróa^ kórsbræðr gjörði honum
,

biðjandi, at hann sjálfr

mundi til koma, ok typta þá með konúngligu valdi. Gjörði ok

svo herra Hákon konúngr, at hann kom tíl l>rándheims með
miklu fjölmenni lœrðra ok leik[r]a, ok setti þíng, bjóðandi erki-

biskupinum ok kórsbrœðrum
,
þeim sem í mótgangi vóru við

hann, ok öHum framandi mönnum i býnum, þar koraa. Yar

þíngit sett í sumarhalHnni. Var meö Uákoni konúngi mikils-

háttar meistari, er Áki hét, ok liafði verit í útiöhdum at studmm^

snjallr ok framr [klerkr] ; var hann til fenginn af konúngsins álfu

at tala; var settr fyrir hann stóll^; stóð hann framm[i| fyrir hásæti

konúngsins; var svo skipat, at konúngrinn ok erkibiskup sátu báðir

saman, en út af konúnginum riddarar ok mestháttar menn ríkis-

ins, en út af erkibiskupinum lýðbiskupar ok ábótar, ok kórs-

bræðr út af þeim; prestar ok alþýðisfólk sátu á gólíi; var

þar þá sira Lafranz meðal annarra kompána erkibiskups.

Gjörði herra Áki signum tii at fólkit skyldi til hlýða, kallandi

með hárri röddu. Tók liann fyrst at tala snjalla latínu, segj-

andi, hversu höföíngjum hæfði fram fara, bæði í andligum ok

veraldUguni völdum; gekk sú hans tala lengi; þá sneri hann

tölunni, framberandi með skýrum ok snjöllum norrænu oröum,

þat efni haldandi, hversu undirmönnum hæfði at halda hlýðni

við sína formenn, cigi at eins við góöa eðr reltláta, heldr

jafnvel við þá, sem ílekkótlir eru í sínum framferðum , sem

Páll postuli segir, birtandi , hversu þúngr glæpr var at hafa

samblástr í móti sínum formönnum
,
jafnandi þat við skúrgoða

villu. Tók þá at harðna tala hans, segjandi Ijósliga, hversu

mikla óhœfu þeir kórsbræðr höfðu í ratað , at veita mótgang

sínum herra erkibiskupinum
,

segjandi Ijósliga, at þeir vóru

pínandi líkamliga, ok at hrachium seculare átti at þeim at ganga

með konúngs sverði ok valdi; [ok svo'' talaði þessi maör [snjallt

ok-* hart, at mörgum skaut skelk í bn'ngu af þeim kórs-

bræðrum ok þeirra fylgjorum.

16. Eptir tölu horra Áka stóö Uákon konúngr upp, ok talaði

[bæði mcð latínu ok norrænu^ ok svo kom at síöustu, at hann

1) [ b. V. IS. 2) einn lectari, /í. a) [ svo ok, A,

4) [ V). V. Ji. a)
[

fyrst latínu ok sihixn norrœnu, B.
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sagöi tvo kosti fyrir höndumj annattveggja: at kórsbræðr þeir, sem

áðr vóru í bann lýstir af erkibiskupi, skyldu annattveggja vera út-

lagir af [Noregi ok öllu^ bans ríki, ok allir þeirra fylgjarar, eðr

fulla fram í stað fyrir erkibiskupinn, ok leggja öll sín mál á hans

vald, með-konúngsins ok frömustu manna ráði, ok út ná þó at

sinni með öngu mótt af því sama herbergi ókvantaðir, nema

þeir gjörði svo þegar í stað eptir konúngs boði. Nú svo sem

kórsbræör sá, hvílílír^ voði var fyrir dyrum , stóöu þeir þegar

upp j
fram faiiandi fyrir erkibiskupinn

,
leggjandi öll sín mál á

hans vald. Næsta dag eptir var upp sagt sáttmáli milli erki-

biskups ok kórsbræðra; játuðu þá hvorir öðrum ok þeirra

mönnum friði ok náöum. Hélzt þessi sátt um tvö ár alldygg-

hga; var sira Laurentius nú í friði ok náðum, vel haldian með
Jörundi erkibiskupi, ok var pœnitentiarius ok [settr til] at geyma

oflr hins heilaga Ólafs.

Viljum vér þat eigi láta um líða .at birta ok frá segja,

hvat gjörðist í öðrum löndum tíðenda á þessum árum. Svo er

sagt at einn ríkr höfðíngi stríddi á sjálfa Roma; síðan gjörði

hann sætt viðr Bonifacium páfa, svo at hann fékk systurdóttur

páfans ; en herra púfinn vaun þat til friðar heilagri kristni , at

hann veilti sjálfr brullaup þeirra, ok lofaöi at eta kjöt á pálm-

sunnudag, en hann fyrirbauð, atnokkurmaðr skyldi slíkt gjöra at

hans dæmum. Á því ári andaðist Bárðr kanceier. Á því ári

kom út herra Álfr or Króki ; honum vóru skipaöir tveir fjórö-

úngar á íslandi, Norðlendíngal'jórðúngr ok Austfirðíugafjórðúngr.

þá koni út til Islands Loðinn iögmaðr með konúngsbréf. Ári

öðru eptirfaranda var hengdr Auðunn hestakorn ok brennd Mar-

grét, er kallaöist vera dóttir Eireks konúngs, [ok bóndi hennar'*,

Comete var sén af kaupmönnum í haíi um Mikelsmessuskeið
;

sýndist þeini hún [meiri ok-* dökkvari en aðrar stjörnur, ok

var á kleppr niðr, ok fór hún hvern aptan, er þeir sá hana,

öfugt, frá landnorðri til norðrs. Var fyrir sunnan land ok

sén cometa [hálfan mánuð^ nær vetrnátlum. Cometa var ok

sén í Björgvin móti langaföstu, en í llóm fyrir páska. tlerra

Jörundr biskup á llólum lét hefja söng at nýju kirkjunni á

IVlööruvölIum í JrJörgárdal, er hann hafði gjöra'Iátiö. *^Krók-

i) [ b. V. /í. 2) þvílíkr, A. 3) [ b. v. B. 4) [ Ánn,; vera, Á.

b) [ B, Ánn. ; hálíimi jjjánuibi, A. g) ]>ix, b. v. A.
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Álfr kom til Noregis ok sagði Ilákoni konúngí margar nýj-

úngar af íslandi. Á því ári eplirfaranda , sem nú var greint,

andaöisL Bonifacius páfi
;
vígðr licnedictus páfi, þá var ok vígðr

Árni biskup Ilelgason lil Skálliolls. þuríör Árnadótlir af

Borgundi kenndi sira Laurentio pilt, er Árni liét; átti sú sama

kona síðar* pilt með sira Salomone, er Bárðr het. — Á því

ári næsta eptirfaranda andaðist Benedictus páli, en vígðr Gle-

mens páfi.

17. í>á kom út til íslands Áifr or Króki, hann hafði mörg

konúngsbréf ok margar nyjúngar; fór hann meðr því^ yfir landit;

hann kallaði marga góða bændr útlaga, Gjörðu menn at honum

för á Uegraness þíngi, ok svo á Oddeyrar þíngi. Varð hann svo

hræddr á Hegraness þíngi, at hann vissi varla hvar hann átti

at hafa sik; börðu slrákar ok lausamenn á skjöldu, ok með ópi

ok háreysti; varð hans hjálp þat, at l^eir drápu hann ekki,

at herra þórðr af Möðruvöllum ok aðrir herrar létu bera skjöldu

upp fyrir hann. Maðr er nefndi' Borgr rindill, hann var bóndi,

ok mikill angrgapi; var hann ok fremstr al' öllum leysíngum

at sækja at Álfi á llegraness þíngi. Ok svo scm herra Jörundr

biskup tók skyldugistíng at Ilofi á Höfðaströnd, svo sem herra

tlörundr biskiip var yfir boröi um kveldit, kom í stofuna inn gang-

andi áðrnefndr Bergr rindill, ok íleygði sér niör fyrir fætrbisk-

upi, svo segjai}di: ^^allt á guðs valdi ok yðru, herra biskup

Jörundr biskup spurði: ^^hvat stendr þik, Bergr"! sagði biskup.

,,Ek hefi ratað í hörmuligan glæp'', sagðiBergr; ,^ek drap í dag

á Ilegraness þíngi Krók-Álf'\ Biskup spurði þá: ^Jiversu vannt

þú at Álfi?" — ^^Ek, herra, lagði Álf í gegnum með spjóti;

býð ek mik nú til þcirrar skriptar , sem þér vilit á mik

leggja". — ^.Stattú upp, Bergr", sagöi biskup, ,,því íit missýnzt

hefir þér, Bergr", sagði bískup
,

,,þvíat eigi hefir þú drepit

Krók-Álf, ok lifir hann enn; ok far upp undir borð ok tak til

matar, eigi mun ek forðast at samneyta þér, þvíat engi mann-

drápari ertú". — ,,Mun þér þat kunnigra, eu mér, biskup? því

at þó hafa cnn aukizt vandræðin; drap [ek] enn annan mann'',

sagöi Bergr. ,;l>egi þú", sagði biskup, ,,ok Ijúg engri heimsku

á þik, þvíat þat vita menn áðr at þú ert engi ofrhugi, ok eigi

reyndr í orrostum eða bardögam, heldr hyggjiim vér þikhverj-

i) 1). V. ií. 2) þíng, Ji,

I
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um inanni blauðara, ef karlmonnsku þarf at þreyta". Nú sem

þeU' hiskup ok Bergr áltu þetta at tala, kómu nicnn í stof-

una, þeir sem á þínginu höföu verit um daginn, ok sögöu at

Álfr Hfði, ok var í ferð herra |>óröar, ok ætlaði norðr yfir heiöi.

En þegar sem IJergr sá , at menn kómu inn í stofuna, tók

hann til fóta, ok hljóp til kirkju, ok innar í kórhni ok undir

Ijald, ok lcyndist þar, aUt þar iU er biskup kom til kirkju*,

gat hann þá svo talat kjark í Berg, at hann gekk með öðrum

mönuum. þótti hann jafnan [síðan] heimskari maðr en áðr;

en þat prófaöist allt sannindi, sem Jörundr biskup hafði sagt,

þvíat þat var sannliga taUit tii Jörundar hiskups , at hann var

hverjum manni vitrari ok glöggvari* um alla hluti, sem þá vóru

á Isiandi, meðan Iians dagar vóru uppi. Fór Krók-Álfr norðr

í Dynhaga, ok var þar um vetrinn fram yfir jól; tók hann þá

sótt, ok andaðist or þeirri, ok liggr á MöðruYÖIhnn í llörgárdal. '

Yar þat ílutt Ifákoni kouúngi, at íslcndíngar heföi drepit Álf;

urðu þar margir eiðum fyrir at standa.

18. En nú cr þár til at taka er frá var horfU, at sira

Laurentius var í f^rándheimi í Niðarósi með Jörundi erkibiskupi

vel haldinn
,
sem'fyr var sagt; var þó mörgum mikil öfund á,

svo framt sem hanu var tekinn af erkibiskupi. Einn dag var

þat , at erkibisknpinn hai'ði capituíum með kórsbræðrum ok

öðrum framandi klcrkum, sem þá hjá honum vóru; tjáðu[þeir]

fyrir honum, at honum byrjaði at scnda msitalorcm út til Islands

;

fluttu þcir fyrir crkibiskupinum, at þar væri bczt til fallinn sira

Lafranz, því liann var góðr klcrkr [ok] barnaliun á íslandi.

Erkibisknp var þessum llulníngi samþykkr, kallandi sira Lauren-

lium tii sín, birtandi honum, at hann vildi scnda hann til Is-

lands í witationem með erkibiskups valdi, bað hann konia til

sín nœsta dag eptir ok svo gjörði hann. Talaði erkibiskupinn

þat sama til iiaurcntii, at hann vildi senda hann til Islands,

en sira Laurcnlius svaraöi svo orðum erkibiskups: ^,vel vili þér,

minn herra, at ek gjöri gjarnan yðarn vilja; en ck kenni mik van-

færan til þessa sakir allra hluta, cn einkanligu mest þat, sem ek heíi

engan vana^ til at predika guðs erindi fyrir fólkiuu ; ok ef þér

vilit, at ck ráðinist til þessa embættis, scndit með mér i^rœdi-

catorem nokkurn, þann sem teli"** fyrir fólkinu ; heíir ek ok talal

glOggsæiTi, li. '>) /?; von, A, s) U; íalatii, //,

s
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með bróðurRjörn af prédikara lii'naði; vill liann í'ara nieð mér,

ef þör viíit, [m svo, at hann viil Jafnfram mér liafa víceSj ok

vera svo in ncgotío sem ek." |)á lalaði herra Jörundr erki-

hiskup: ^^eigi sér þii þeíla svo glöggl:, siru Lafranz, sem iiaíföi

sjálfum þér til nylsemdar, en þú vei/.t vel , at vor herra segir

svo
,

quod^ : ^o^nne regnuni in se divisum desolabitur ; verðr

þat ok optsinnis , at tvískipt ríki eyöist skjótliga, ok verðr

sjaldan samþykkiiigt sín á meðal; mnn þér ok svo gefast

í þessi grein, at þessa muntú mest iörast, at þú tekr prédikara

bróður þér til samlags, því jafnan verða þeir eigi traustir

í málaferlum, eör í öðrum félagsskap.'' Lögðu þá tii kórsbræðr,

meir fyrir gráleika sakir við Lafranz en heillar tiUögu , at þat

skyldi hann aldri láta, at hafa bróðurBJörn meö sér. Slöðvasl

þá sú ráðagjörð, at þeir bróöir IJjörn ok sira Lafranz vóru

skipaöir visitatores úl til íslands meö jufnu valdi báöir; haföi

erkibiskupinn þó miklu meira kærleika meö heimugleik á slra

Lafranz en til bróður Bjarnar; tóku þeir báöir hinu sterkustu

bréf í 'sín erindi til valda. Auösýndi erkibiskup hvern kærleika

hann haföi til siraLafranz, at hann gaf honum meö sínu opnu

innsigli þrjá[r] mcmbranas; en- þau brcf eru svo feild, at inn-

sigla skal, en skrifa ekki á; skal sá, sem út er geíit, þá slíkt

á skrifa sem honum h'kar, ok sverja eið áðr, at hann skal

ekki þat skrifa á, sem til skaöa sc þeim scm út gefr eðr hans

kirkju, ok þenna eið sór sira Ijaurcntius, ok var inusiglat svo

tvcir trúnaðarmenn erkihiskups vóru hjá. Skril'aði ok erki-

biskupinn út til biskupanna, Jörundar biskups ok Árna, kærUg

bréf, at þeir væri fyrnefnduni visitaloribus góðviljugir ok til

styrktar í sínu valdi; vóru þeir síöan ráönir í skip, þat scm

til íslands gekk; tóku visitatorcs orlof af erkibísknpinum meö

mikilli blíöu.

19. Nú er frá því at segja, at visitatores létu í liaf ok

uröu vel reiðfara, ok kómn út ú Eyrum sunnanlands, riöu

upp i Skálholt; tók herra Árni biskup viö þeim haröla sæmi-

liga, bjóðandi þeim sitja svo Icngi þeim vel líkaöi; þekktust

þeir þat gjarnan. Ok svo sem kom hinn næsta dag fyrir

þorláksmessu uni sumarit , talaði Lanrentius svo til bróður

Bjarnar: ,,nú er sókn mikil í Skálholt nm allt ísland, ok

1) i giÆspjaUÍnu, /f; (iue, Á, B; at, ^l.

i
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skaltú, bróðir Ujörn, fyrir Iiugsa þik um sermon á morgin,

einkanliga af dýrð hins heilaga forláks hiskups
,

þvíat þat er

nú viðrkvœniiligast/' l>ú svaraði hróðir Björn : ((Undarhgir

menn eru þér íslendíngar, þvíat þér kallit þá marga hei-

laga nienn, sem hér haí'a vaxit upp hjá yðr, ok í öðrum

löndum vita [menn] engi skyn á, því er mikil dirfð yðar Is-

lendmga, at þér lialdit þenna mann helgan, sem erkibiskups-

stóllinn í Niöarósi heldr enga rainníng af; skal ek heldr í kveíd,

sem þeir klerkarnir a;tla at fara til aptansöngs, fara upp á kór,

ok fyrirbjóða biskupinum ok öllum klerkum at sýngja af þessum

manni l>oriáki, fyr en þat er lögtekit af vorum herra erki-

biskupinum, ok öllum biskupum í provincia Nidarosiensis ecclesie^

ok svo vil ek at þú gjörir, þvíat þú ert í valdi jöfnu ok ek."

— .^lJætt þú, hættú," sagði Laurentius, ,,ok lát eigi ofar koma

þessa fólsku
,

þvíat þat vita allir hor á þessu landi ok svo

víða annarsstaðar, at hinn heilagi l>orIákr biskup er sanníieilagr

maðr, ok hann gjörði niargar ágætar jartegnir ok gjörir, ok

hann niun hefna þér, cf þú hætir eigi \ið guð ok þennan blc^aða

biskup." Skildu þeir svo tah, at [sinn vcginn' þótti hvorjum.

Kallaði bróðir IJjörn til sín steikara sinn, ok bað hann matgjöra

sér kjöt fyrir I>orláksmessu um daginn í SkálhoUi. f>ótli þetta

mjök undarligt; var hrmgt til helgihalds um kveldit; ok svo sem

komit var at aptansöngs líina, kom maðr skyndiliga til Lauren-

tii, segjandi, at bróöir Björn baö haiin koma skjóUiga til sin.

Hann gekk í þá slofu, sem hann var í; sá hann bróöur Björn

liggja í sæng sinni, stynjandi meö sjúkligu andvarpi. Talaöi

þá bróöir Björn til Laurentii: ,Jivat skal ck at gjöra, kompán, at

ek em orðinn fyrir svo þúngu áfelli, at svo stíngr mik í hjartað,

at mér þykir líkara, cf svo [lætr] um tíma, at ek mun skjótt

cíeyja." — í(Kigi er þat undarligt," sagöi Laurcntius, ,,þó at þér

beri þetta til, því þú talaðir mjök óvitrliga í morgin, misgrunandi

heilagleik þessa ágæta guös vinar hins heilaga I>orIáks biskups,

er skín mörgum ágætum jartegnum, ok svo [sem] menn vita at

hann er miskunsamr við þá scm til hans kalla, svo er hann

,ok mjök hefnisamr þeim sem í móli honum brjóta; at því

gafst einum dára í Lnglandi, at hann þóttist gjöra til háðúngar

ok spotts viör hinn heilaga l>orIák biskup, [takandi eitt mörbjúga.

i) [ sinn sinn, A ; sinn siginn, Ji.
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frambcrandi lyrir líknoski l>orláksbiskups\ þessum orðum talandi

:

^villú , mörlaiidi? -liú ert utan af Isiandi;' fekk sá dári svo

skjóta hefnd, at sú höndin sem-' upp hélt niörbjúganu , varð

honuni slirð sem tre; varð hann þar at standa sem hann var

kominn, meö uppréttri hendi, þar til sem góöir menn báðu fyrir

honum ok hann iöraðist síns glœps, varð hann lauss." — ,,Gjarnan

vil ek iðrast," sagði bróöir BjOrn
,

.játandi því
,

[at] Irúa satt

vcra allt þat seni af hans dýrð ok heiiagleilv er sagt héðan af,

ef liann vill minn krunkleika Iiæta ok af mér taka; þat veiti^

guð fyrlr hans árnaðarorð; skai ek ok prédika á morgin fyrir

góðu fólki af hans loHigu lífi ok jartegnum/' Ok þegar sem

hann lialöi þessu jálað, hvarf í burt af honum hans krankleiki,

svo hann stóð upp alhcill, prédikaði um morgininn fagrliga

fyrir fólkinu af l>orláki hiskupi
,

segjandi Ijósliga ok rös[k]liga,

hversu houum haföi lil borit. l'ékk hinn heilagi þorlákr biskup

enutaf þcssum atburð frægð, lof ok dýrð, sem vcrðugt er, í

ullum hlulum.

Eptir l>orh'iksmcssu hófu visilatores sína visitaUoncm^ fyrst

um Sunnlendínga fjóröúng ok Vestfirðínga fjórðúng. Skoðaði sira

Laurentius mjök at embæltisgjörð þeirra presta, sem htt vóru

lærðir ok kunnandi, sem margir prófuðust h'tt lærðlr, í miðil

hvcrra var cinu prcslr, er Eilífr hét, í Gufudal í Vestfirðínga

fjórðÚDgi. Ilann \)y(ú\\íS\x visiíaíores á messusöng ok lcs, ok

prófaðist svo til, at hann kunni nærri lítið í sérhverjum

þessara hluta. I>á sagði Laurentius: .^prófum hann á cant-

ikanum Andíte^'\ ok svo gjörðu þeir; kunni hann víst eigi

at lesa ^Mí/iííí. ^JÍkki má ek," sagði Eilífr prestr, uoj^**'^ Þ^*3

at þér prófit mik á því sem vandast fái þér." — ^^Auðsýnt er þat,"

sagði Laurentius, ,,al sjaldan hcfir þú [lesit feriales íiíurgias^

Tóku visitatores messusöng af Eilífi presti, ok allt prestligt

* embœtti
,
þar lil honum [væ.ri kennt, eðr hann^ næmi svo , at

hann vœri embættisfærr. Vóru þat ok nokkorir préstar fleiri,

at þeir af tóku niessusöng fyrir kunnáttuleysi. Visiteruðu þeir

Skálholts biskupsdæmi um sumarit, ok kómu til allra klaustra

ok stœrri kirkna; var þeim ekki mótreist" veitt í Skálholts

i) L b. V. Ji. 2) l)víat, b. V. -4. s) B hanii, A. 4) veitti, Aj B,

») þ. e. Áudite cœli, sjá 5. Musb. 32. o) [ getg. ;
súiigit fe'" litt^i,

A; lesit fialiter, B, 7) [ B} var kcnnt á'br, A, $) mótris, B,
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biskiipsdæmi, því at herra Árni biskup var maðr lítilátr ok liægr

viðsæmíngar. [Kom á' því sumri út herra Bárðr meö konúngs-

iiis brefum ok reltarbótum.

20. Nú cr at segja frá því, at svo sem visitatores liöfðn

farit yQr Skálholts biskupsdæmi riðu þeir lil Hóia, ok hittu lierra

Jurund biskup; lók hann við þcim altiiiga^, þú allt með mciri

bh'ðu við bróður Dirni ; fann Laurentius þat skjólt. Bauð lierra

JOrnndr l)iskup bróöur Birni þar at sitja um vetrinn, en af

hoðnm varð ckki viö Laurcntium. J>ekktist bróöir Björn boö

biskups, ok sat áJlólum um vetrinn. Sira Laurentius fór norör

yfir heiöi, ok skildust þeir Jörundr biskup ekki meö mikilli blíöu;

liöföu frændmenn herra biskups allt í skaupi-'' viö hann ok at-

hlátri, brígslandi honum um sína fyrri daga, erJörundr biskup

tók hann fátækan ok lét kcnna honum , cn ná þykkist hanu

hafa vald yfu' lionum ok mcga af setja hann sínu biskupligu

valdi með erkibisknps boðskap. Báni margir öfundarmenn

fnlit róg meðal þeirra. Fór Laurcntius til Eyjafjarðar; bauð

iierra J)órðr lionnm at sitja lijá scr nm vetrinn, |ok þat þckktist

hann , ok sat hjá iionum um vetrinn** með einn svein. llérra

J>órir'* ábóti var þá á i\lúnka-l>verá.

21. Sá atbnrðr hafði gjörzt um vorit fyrirfaranda , at

Solvcig Loptsdóttir, kona þorvalds Geirssonar, er þá bjó í Löngn -

idíð í Ih'irgárdal, fór til líða til Bægisár á skírdagskveld, ok ein

kona nicö hcnni; gengu þau* báðar; bar svo lil, at þær báðar

gengu ofan í Hijrgá ok drukknuðn þær; fannst síðan lík Solveigar

húsfreyju, ok fJutti síðan |>orvaldr Geirsson lík húsfreyju sinnar

Solvcigar til ]Vlúnka-I>vcrár, ok gaf þangat mikit oirr með lík-

amannni; átti luin þó leg at Bægisá, I)jó þarþásá prestr sem
Hildibrandr hét, Grímsson. Fátt hafði verit miðil þeirra sira

IJiidibrands ok l>orvalds, svo il sama vórn ok fáieikar meðal

þeirra lijónanna í>orvalds ok Solveigar; var prestrjafnan henni

tii hugganár með heilinn lillögum. Var þat mikit góz , sem

l>orvaldr lagði tii Mnnka-þvcrár í sálugjöf eptir hana , cn til

Bœgisár lagöi haun ckki meira en xij álnir í legkaup. Kærði

liildibrandr prestr þá um vorit fyrir Jörundi biskupi, ok gjöröi

ekki at. Síöan fór sira Hildibrandr lil sira Laurentii á Mööru-

i) [ lei'br. eptir U ; eiiii a, Á, «) áJitlega, í$,

3) fí; skiippi, //. 4) [ b. V. B, 5) geíg.; Jíórí)r, Áy B.
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völlii í Eyjafjörö, ok kæröi fyr'iv Ijoniim, [al hann] þóUisí eiga

onv ok yfirsöng' , cii iíkama liennar eiga at iiafa ieg í kiriiju-

garði al liægisú, [nitíð því al eigi var icstamentim. liennar sjálfrar

vitanda, at hún heföi kjörit sér annarsslaðar leg, en at sókn-

arkirkju sinni á Bægisá-. Laurentius gjurðl bref nieð áminn-

íngum til f>orvaids, at [liann] skipi aptr iíkamanum til liuígisár,

ellegar gjöri sálLmái meö prest, |ok skipli svo viör kirkjuna sem

skynsamligt sé , af sálugjöf, en iíkaminn liafi frjáisan gröpt á

Alúnka- J>verá með oriofi sira Ilikiibrands^, þorvaldr varð fár

við þetta bréf, ok sagðist aidri liirða bvat hann segði, viidi

iiafa yíirsögu Jöruudar i)iskups. Síöan fór Iliidibrandr til

iMúnka-l>verár, ok kraföi líkamans, iijóöandi honum aptr tii þess

legslaðar, sem hann átti al hafa; síðan krafði bann visitatores

sér réltafgjöra sögðu máli. Sira Laurenlius áminnti þá ábóta

ok bræðr, [al] gofa liöugan Iíkama[nn] eör gjöni sátlmái á viðr

prest. Ábóti ok bræðr svöruðu fárliga-* ok buöu til Jörundar

biskups, ok sugöast aldri sinna hvat luuin segði. Síðan gjörði

Laurentius bréf Iieima á Mööruvöllum ok fór til Múnka-þverár,

fór upp á kór einu belgan dag, leggjandi á úrskurö meö opnu

bréfi, at líkamr Solveigar Loptsdóltur álli leg at Bægisá, fyrir-

bjóðandi messuembætti at flytja þar í K>í'I^junni meöan iíkami

iuinnar inílir þar í kirkjugaröi. Abóti ok bræðr báöu Lauren-

tium gefa sér copiam af úrskurðinum. Laurentius baö þá

haida úrskurðinn, ok sagðist þá vilja gefa þeim copiam^ elligar

eigi; skildu þeir þá at sinui meö því. Síöan skrifaöi ábóli

vestr til Jörundar biskups ok bróöur Bjarnar; iétu þeir enn

sýngja í kirkju sem áör. llerra Jörundr biskup ok bróðir

lijörn skrifuöu norðr með sira Snjólfi , mest þess erindis, at

þeir viidu fá iáta úrskuröarbréf Lanrentii bonum lii ásak[a]nar,

ef hann helði skjótliga úrskuröat ok eigi iaga geymt; hafði

þat ok verit norðan sagt, at beföi veril lesil, ok var þat cigi sann-

indi. Sira Snjóifr kom UI Múnka-l>verá[r| með áörnefndum

hoðskap; var þá ok sent til sira Laurentii ok herra þórðar;

kómu þeir, las Sujólfr upp bréf [bróður] líjarnar visitatoris^ at

liann gaf orlof til at sýngja í kirkju, þar tii er þeir Jörundr

biskup læki á prófi á málum eplir páska. Slikt liit sama skrif-

i) cn yfirsöiiíí ok oítV þóttUt hann eiga, b. v. .-1.
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aði Jörundr biskup. Krafði Snjólfr Laurentiuni at láta lesa

úrskuröarbréf sitt; ok eptir þat las Laurenlius bréPit, ok seni

Jtomit var at enda bréfit, greip ábóti til bréfsins í kirkjunni

ok margir menn nieð lionum; rifu þeir i sundv i^réfit, ok frá

innsiglit; vóru þeir síðan dregnir ok hrundnir út af kirkjunni

ok kirkjugarðinum, en engi meiri lianda-tiltæki urðu þar mönn-

um lil skaða. Var Laurentius þú svo afli borinn, at tvísýnt var,

at hann mundi ei skaða af fengít, ef herra |>órðr hefði eigi

honum hjálp ok styrk veiltan. Var þetta upphaf til sundr-

þykkis með Laurentio ok Jörundi biskupi ; var Snjólfr mest

þá at sinni, sem optar, í mótgangi við Laurentium. Var nú kyrt

fram yfir páska.

22. Eptir Jóns dag lióla biskups riðu þeir berra Jörundr

ok bróðir Björn norðr til Möðruvalla í Uörgárdal; kölluðu þeir

Hildibrand prcst á liægisá til sín ok svo þóri ábóta á Múnka-

fverá; gjörði biskup sáttmál í milli þeirra; skyldi h'kanii

Solveigar hafa frjálsliga lcg at Múnka-þverá, en prestr var leiddr

af með nokkuru Htlu, þvíat þá var endir máls, at Jörundr

biskup réð [einn] öllu, við hvat mann[a] sem eiga var í ílóla

biskupsdæmi, því til þrautar var þat, at allir vildu svo sitja ok

standa ok alla lund vera láta sem hann vildi, þvíat hann haföi

vitsmuni um alla fram til veraldar vits, en sparöi eigi penínga.

[At þessu sáttniáli* var ekki kvaddr sira J.aurentuis, reið hann

þó til móts við þá til Mööruvalla; gjöröist þá greinir ok sundr-

þykki meðal þeirra bróður Djarnur
;
fannstþat á, at bróðir Hjörn

vildi ailt vera láta eptir því sem Jörundr biskup vildi. Laur-

entius beiddi hann ok svo krafði, at þeir skyldu rækta erki-

biskupsins boðskap, ok visitera kirkju frá kirkju [ok] skoða cptir

málaferlum. Bróðir Hjörn sagðist ekki vilja rekast um óbygðir í

Hóla biskupsdæmi, ok sagðist vilja fara suðr til skips, ok svo aptr

lilNoregs. til>at er minn vili", sagði Laurentius, ,,at vit ræklim

sem bezt erendi míns herra erkibiskupsins, ok visitera um alll

Hóla biskupsdæmi, ok fáðum okkr síðan í skip, þat sem.nú er

héráGáseyri, ok förum þ[arj á til Noregs aptr í sumar". ,jNir

sem [)ér likar!", sagði bróðir Björn, ^^ekki heptir þú mik af

minni fyrirætlan" ; ok var sú ráðagjörð þeirra Jörundar biskups

reyndar, at hann skyldi fara í skip fyrir sunnan, ok koma fyrr

\) [ B; Aí' þessu samtaU, A,
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en Laurcntius til Noregs, ok ófrægja framferðir Laurentii, ..þá

nnmtu vilja saniþykkja, at ek einn taki upp beggja okkart starf',

s-agði Laurentius. — ,,Far með sem þér líkar!" [sagði bróðir Björn].

Tór bróðír IJjurn heim aptr til Hóla með herra Jörundi, ok skildu

þeir Laurentius þar; þótlist hann nú kominn í þúngl efni : ógjör

öll erendi í Norðlendínga fjórðúngi
;
ráðgaðist haun um við vini

öína, hverju nú væri frani faranda, kenndi hanu alla þessa ráða-

gjörö Jörundi biskupi, þvíat hann vissi, at þat var hans vili

at visilatores væri í burt sem skjótast. Uáðlögðu þeir honum
fyrir norðan hciðar' , at taka at sér öU völd, ok visitera sub ncgolio

visitalionis^ ok fara fram í móti Jörundi biskupi, ef hann vildi

eigi hlýða boöskap erkibiskups. Skrifaði hann þá til síns kæra

\hVi\Y sira liivniða Steinssonar, eptir fréttandi, hvat hann ráð-

legði honiiu], Skrifaði hann svo aptr til hans, at hann skyldi

aptr f'ara í því skipi sem bróðirBjörn, ok hitta svo erkibiskup

ok kórsbræðr jafnfram honum-, en baö [hann] þess mest varast,

at gjöra nokkut á móli Jörundi biskupi, cðr fara því nokkru fram

í nióli hans vilja, segjandi, at þó at hann vœri góör klerkr,

var hans þat eigi at sigra herra Jörund biskup , sakir þeirrar

hamíngju ok höföíngsskapar, sem honum fylgöi, ok mætti hann

sér mestan óbata gjöra, at stríða nokkut á móli honum. Ok

sem þessi boðskapr kom aptr til Laurentii, talaði hann svo:

„veit ek at sirallaniði, kompán minn, viil mér vel, en ekki má
hann þat heyra, sakir þeirrar vináttu ok elsku sem hann heíir við

Jörund biskup, at nokknr maðr taU eðr gjöri í móti honum
;
[en

ek skyldumst lil** at gjöra boöskap míns herra erkibiskups'\

Tók hann þann npp sem honum varö þýngri , at vera eptir í

Noröleudínga fjórðúngi, en bróðir Björn fór til Skáiholts fyrst,

ok síðan í skip ; var liaun þá gæddr af Jörundi biskupi góðum

gjöfum. Skrifaði haun utan með honum til erkibiskups ok

kórsbræðra.

l>enna vetr, sem þá var umliðinn , bar þat til tíðinda

fyrir suunau land á ísiandi, at landskjálfti varð svo mikill , al

ofan féllu þar fyrir xviij bæir. En í Noregi gjörðist þat til

nýjúnga, at herra Jörundr erkibiskup tók mikinn krankleika, á

þann hátt, at hann tók fólarmein í fyrstu; síðan sló upp í

búkinn. Tóku kórsbræör til sín öll völd ok stjórn, svo í ver-

j) b. V. ií. 2) /i; ölruni, .4. 3) [ Zíj ok ver^i ek, A,
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aldligum Iiliiluin seni andliguin, svo at eigi var meir lijá lion-

uin en ij svoinar ok sleikari hans ; vóru nú ok \'U sk^t'öir aUir

þcir, scm áðr liöf'ðu verit í vinskap lians, eða með lionum

staöil i málarerlum.

23. IVú er þar lil al laka, sem fyr var frá liorfit, at bróðir

15jörn var í bnrtu úr fíóla bisknpsdœmi, en Laurentius var eptir.

Var bann eggjaðr afnokkrum, at bann skylíli byrja npp negothm

visilationis , ok svo gjörðl bann ; vildi engi sinna hvat banu

sagöi; skutn allir, þeir sem töluön til, s/num málum til berra

Jörnndar (hisknps), ok kom bann engri yfirf'erð [við]. Síðan reið

haun heim lil llóla, ok kral'ði hiskup at hjóða upp fyrir ser gistíng

á stOðum; biskup sagði[st þess eigi skyldr, sakir þess', at sá

annarr, scm svo bár væri í vakli sem bann, viir í burl nr [biskups-)

dæminn. Laurenlius sngði : þó at bann vildi vanrækja at visitera

eðr rækta erkibiskups erindi, eör^ liann vieri urdauðr, at bann

skyldi líka vel f'ram fylgja erendnm [sem bans var skylda tiT*.

Samdi þeim biskni)i ok Lnnrentio ber eigi imi. Síöan IVu'

Lanrentins npp á kór einn bátíðisdag, sem þá var nábegr, ok

tulaði af mörgnm ósiönm, sem fram fór þar beima á staðunm,

mest af hórdómi ok frændsemis spellum
;

heyrði þat til mest

frœndkonum bisknps, líöövarsdætrnm, er menn vissu eigi, at þær

beí'öi opinherar skriptir, föslur eöu úiisluður, ok svo víða ann-

arsstaðar í llóla bisknpsdæmi, ok margt færi vanrækiliga fram

;

var þá þegar gjört óhljóð. Svo * endi bann sína töln
,
[öUum

beyrundum^, at nienn skyldu afletta sínuu] vondum framferöum

ok til balnaðar snúa. Gáfu frændkonur biskups engan gaum

at ániinníngum ok bans bjálpsamlignm kenníngnm, beldr þegar

sem bann kom út af kirkjunni, eplir messuna, var bonum bríxlat

ok mörg báðúngarorð vcitt af frændum biskups. Vóru þá

margar grcinir milli Jörnndar bisknps ok Laurentii, svo at

um síðir sncrist upp í fnllt lialr. Sá Jjaurenlins, at bann koni

engri birtíng áfram viö fólkit, síðan biskup var boiuun svo

móldrægr; tók Ijaurcnlins far í Gáseyrarskipinu. Jörundr biskup

sendi ok ntan prest sinn einn, er Guðmundr bét* Halldórsson,

við mikln góxi ok presentum lil erkihiskups ok kórsbræðra,

ok brcfum þeim sem Laurentio vórn í móti. Gjörðist biskup

i) [ b. V. n

4) hjá, A. ») i b. V. B.
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Jörundr mjök ellinióðr; var hann löngum heiraa; þóUi honum
fyrir í at hrekjast ok visitera. IJaföi Ijamxnlius nótcrat upp

mörg málaferH, sem mjök höfðu vanræk[i]liga fram farit ok |hann]

varö víss, ok lijúskaparmál einkanliga. At síðustu, sem kaiip-

menn ['vóru] seglbúnir, kom Laurentius til Ilóla; löhiöust þeir

hisknp þá við ; las Laurentius þá upp þá aila híuli, sem hanu

hufði saman lesit af vanrækt ok ölögligum íramferðum hiskups;

^^vil ek ok ekki leynast fyrir yðr, herra biskup, at þessa hluti

alla raun ek upp lesa fyrir erkihiskupi". Linaðist JörunUr biskup

þá, svo segjandi: býð ek þer þat, sira Ijaurentius, at vit k>ggim

niðr okkur málaferli , ok skriíi sáttgjarnliga hvorr með öör-

um: ver fram raeð þér til erkibiskups, en þú sker í sundr þetta

bref, seni þú hefir nú npp lesit oss til saka, ok sver þann eið,

at þú skaít oss lujilr ok trúr". — a^^íl- \ sagði Laurentíus,

^^at svo mikill er ríkdómr yðarr, yíirvald ok höfðíngsskapr , at

þér getið mik sigrat ok undirlagt, [euj eigi heldr ek þú eið

þann, sem ek sór fyrir mínum herra erkibiskupinum , at ek

skyldi honuin sannindi segja af framferöum hiskupanna ok mála-

ferlunV'. Ok þegar sera hann hal'ði varla úti þessa sína tölu,

spratt Jörundr biskup upp , ok náöi Lanrentius eigi við hann

al tala, ok skiklu þeir. Fór Laurcntius norðr á Gáseyri, ok

svo í skip; létu kaupmenn í haf nærri Uartholomeusmessu

;

byrjaði þeim ekki mjök , ok vóra Jengi í haíi ; tóku norör við

Nanmudah í fyrstu, cn þó byrjaði þeim þá suðr, ok inn til t*ránd-

heinis nm haustið nærri Michaelsmcssu. En þat er at segja

frá IMrni, at hanu kom til I^rándheims nærri IMaríumessu síð-

ari, kom hann með bréf ok boðskap Jörundar biskups, ok bar

hann eigi af líeilu söguua LaíVanzi
,

segjandi hann hafa þau

inörg hréf erkibisknps upp lesit á Islandi, at hann kvazt eigi

vita, hversu Iiann haföi at komizl; hiýddu kórsbricðr fullvel á

þenna hans frandjurð ; var þá þegar sú ráöagjörö gjör, at

þegar sem hann kæmi fram þangat skyldi gripit hans allt góz,

bréf ok skih'íki, cn reka hann í rayrkvastofu. llrópaöi Björu

hann sera hann orkaði; var þó' því raest trúat, sem Jönmdr

biskup haföi skrifat fram, til erkibiskups ok kórsbræðra.

24. Nú er at segja frá því, at Laurentius lét flylja

sik frá kaupskipinu inn tií bæjarins, ok vissi ekki hvat títt

var, [en þeir höfðu lagt við llólm, ok vissu sér eingis ótta

i) B; l)á, A»
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vonir^ Af þessu hufða kórsbræðr þegar njósn , ok sendu

sveina sína ofan á bryggjurnar með nokkura klerka; ok þegar

seni Laurentius íPtlaði al stíga af bátnum , ok bann ste upp á

bryggjurnar, gripu ixlerkarnir hann, svo segjandi : ^,þi'i Jjafraux,

skalL fara með oss, þér er fyrir búit herbergi þat, sem vér

skulum fylgja þér til". lllupu þáþegar al fjoldi vopnaöra nianna;

leiddu þeir liann í meðal sín í fyrstu, ok þegar hann skynjaði

at hann var fangi, vildi hann viðr brjótast
;
gjörðu þelr ýmist al

þeir drógu hann eör báru, þó meö engri vægð
,

þar iil sem

þeir kómu at myrkvastofu, sem svívirðiiigast var, ok köllut var

Gulskitni", þar var honum hrundit ok steypt niðr, var þar bæði

fúlt ok kalt, ok svo myrkt, at eigi sá handa siuna skil; síðan

var járnhurð læstj þeirri sem fyrir myrkvastofu var; béit Laur-

entio við óviti sem hann kom niðr á stcinmúrinn ; ok seni

hann vitkaðisl aigndi hann sik, ok bað guð hjálpa sér. Ueisi-

ist hanu þá upp; fann bann , at þar máltu eigi vera meir en

þrír menn senn. Ekkl var þar ok lífs kvikindi. Svo skjótt

[vavj farit at þcssu, sem nú var frá sugt, ul iivorki kom þessi

maðr Laurentius fyrir sik orö[iJ né eiði sér lil afsak[;i]nar eðr

bjálpar síns máls; ok svo sem þetta var at gjört, gengu þeir

til kórsbræðra, ok sögðu þcira hvar komit var; síöan sendu

sömu menn út til kaupskipsins
,

[upp at laka-* þat góz sem

Laurentius hafði átt í skipinu; vóru kaupmenn svo haidinorðir,

at þeir vildu engan hhU segja þeim, ok tóku í fyrslu tii vopna,

ok vildu verja, at þeir tæki þar enga r;mnsókn uppi. l>á tóku

þeir svein bans, er hann hafði haft, ok vildu nauðga bonum lil

at.hann segði; vildi hann þatmeð engu móti. Vísir urðu þeir þó

af einum þrænzkum kaupmannssveini bvar kistur haus vóru.

Var þcgar gripit ok fært í burt á biskupsgarð alit þat góz, sem

hann átli, miuna ok meira * , uudir vald kórsbræðra ok Niðar-

ósskirkju: kistur brotnar upp ; öll bréf ok skilríki hans vóru

gripin frá honum, ok lesin fyrir kórsbraiörum. Sögðu þeir at

hann hefði nokkur þuu bréf, at þeir vissu eigi hvuðau þau

vóru at komin, ok ej'kibiskup bafði ekki honum út geíit, ok þat

var þó mcð cngu nióti prófat. llöfðu kórsbræðr capitula um
daginn eptir sem Laurentio var inn kastað í myrkvastofu;

[ b. V. i/.

») [ b, V. B.

2) gullkittifi, -1 (hér og bls. 820) 5 gullkittm, If.

4) var gripit, b. v. .4,
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kom þá engi maðr til þcirra, ok vissii menn ekki hvat þeir
«

tracteruðu. En þat (er at segja* frá Laurentio, at hann var

í sömu myrkvastofu ij nætr, ok bar lil hans sá sem gcymdi

myrkvastofuna , kveld ok morgiu, brauö ok h'tið tleski ok súrt

mungát; neytti hann þess nær ekki. llhipu ok saman sveinar

erkibiskups, sem vcrit liOfðu, ok margir kunnmgjar hans í

býnum, sem verit höfðu, þá er hann var í sínum heiðri, segj-

undi IjósUga kórsbraiðrum , at þetta vóru syrgiligir hlutir sem

þeir gjörðu , at grípa manuinn ok í myrkvastofu svelta, fyr ea

prófat víEri hvat hann hefði gjört, ok eptir prófan gengi mál

hans. þeir sögðu, at þat var auðprófat, at hann heföi farit

meö falsbref [til íslands, ok komi/t at innsigii erkibiskups , ok

skrifat undir bref^ með þeim skihiíngi, sem hann vildi sjálfr

setthafa. þá töluðu menn, hví hann skyldi eigi uá at hitta erki-

hiskupinn. jþeir sögðu** at hann vaíri honum svo reiðr, fyrir

llutníng bróður Bjarnar ok bref Jörundar biskups á Hólum , at

hann vildi með engu móti sjá hann. Yóru þat ósannindi þeirra,

því öll bréf ok boðskap tóku kórsbræðr til sín; þeir skipuðu

ok öUum málum, ok sljórnuðu öUum hlutum, svo^ veraldligum

sem andiigum, en erkibiskiipinn lá í sínum harmkvœkmi, ok

vóru öU ráð af honum tckin. Eilífr, sem síðan [var] kosinn

lil erkibisknps, var ofj'icialis ^ en sira Auðunn rauðr var cinn

hverr gildastr ok ríkastr ok mest metinn af öHum kórsbræðr-

um. Sighvatr iandi var dauðr. Vóru þeir Eilífr ok Auöunn

þúngastir Laurentio
,

þvíat hann hafði áðr lesit baunsetníngar-

bréf á kór yfir þeim
,

því engi treyslist annarr til. Sira Sala-

mon var þá nýtekinn kórsbróðir, ok fyrir lithi kominn frá stu-

dium] lagði J)ann aldri í móti Laurentio, ok svo enn Iveir aörir,

en þá vóru allir aðrir honum til mótdrægis.
h

25. Nú er þar tii at taka, at svo sem hann haföi verit ij

nætr sveltr í myrkvastofunni létu kórsbræðr kalla haun ; sátu

þeir allir í bekkinn , sem vani var , en hann var settr niðr á

gólf, ok fjöturr á fótum, ok var hann mjök higt[al]aðr, því mjök

iiaföi Uðit at honum í myrkvastofunni , ok áðr hafrckinn maðr,

ok því var von, at hann væri ekki mjök hátalaðr, en þó heils-

aði hann upp á þá. t>á þögöu þeir við honiun. þá töluðu

i) [ /i; var sagt var, A, %) [ b. v. W. a) iionum, b. v. Á.

4) i, b. V. A.
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þeir: ^^allt æptir þú hærraj sira Lafranz, þá þú last bannsetn-

íngar[bréf] yfir oss.^' — ^JÍunnit mik ei þess, þó at ek gjörða

boðskap míns berra,'' sagði hann. — ,^Nú skal auösýna ok opin-

bera", [sögðu þeir *
,
^^sakir þær sem [þér ern- gefnar'\ Var þá iesit

bréfþat er þeir höfðu gjört, at honum vóru gefnar tvær sakir:

önnur, at hann hefði falsat bréf erkibiskups, en sú fyrri, at hanu

hefði snkkat gözi ok offri hins heiiaga Olafs, þá er hann liafði með

at taka oíTrinu, ok var lil skipaðr af erkibisknpinum ; var honum

aldri þessi sök fyr gefin, áðr hann fór til íslands. J>á vóru lesin

bréf þau, sem Jörundr biskup af Ilólum haföi skrifat honum

til þúnga. Yar Laurentius þá eptir spurör, hvort hann \ildi

meðganga þessum lilutum óþrúgaðr, ok þá skyldi þeir sinna

máii hans. [Ilann segir þá-* : ,J valdi yðru er nú, hversu þér

vilit skipa með mik, eör hvort ek skal lífinu halda eðr ei, en

ekki segi ek þat upp á mik, sem ekki hefi ek gjört." l>áhlupu

upp nokkurir af kórsbræðrum, svo segjandi: ,,of lítt er hann

enn prísaör til þess; mun hann allt fleira segja, ef hann ferr

aptr í Gultíkitui." |>á vóru houum boönir ij kosLir: at gjöra

þar í Norcgi slíka skript, sem officiaíh setli honum , eða fara

aptr til íslands nndir váld Jörundar biskups, ok-* vera í haldi

þar til hann færi í skip. ^J^at mun ek taka, sem ílestir munu
sizt ætla," sagöi Laurentius, ,,þat kýs ek,'' sagöi hann, „at þér

r

sendit mik út líl Islands undir vald Jörundar biskups." Lýsti

officialis því , at hvcrt þat plagg, sem hann haföi með farit,

skyldi heilög INiðarósskirkja eiga^ ; var honum fengit þat her-

bergi, sem á var gluggr, ok hann mátti lesa viö tíðir sínar,

ok fengit til kostar brauð lítið ok aimann rétt, ok þar með drekka

mungát lítið ; haföi hann Ijötur á fótum um nætr; þrútnuöu

upp á honum fœtrnir, en skyrbjúgr hijóp í búkinn ; kómu ís-

iendíngar jafnan til gluggsins ok töluðu við hann; báru margir

menn til hans kost ok drukk, svo at hann hindraði ekki*' þar-

fyrir. J>etta var sagt kórsbræörum , ok létu þeir járngadda

utan viö gluggann, svo at engi skyldi mega tala viö hann. Kom
sú kona til iiaus, er J>uríör hét, Arnadóttir, ok hann átti með

pilt einn er Árni hét, optsinnis til gluggsins, ok færöi honum

nokkut lil kostar eöa hjálpar, þat sem hún mátti.

i) [ b. V. eptir B» 2) [ lei'br, samkv. B; honiim vóru, A,

1) [b. V. 4) fí; ela, Á. 5) ok átt heí^i, b. v. A. 0) h,\,B,
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2G. Nn svo sem hann var í þessum þraulum lUu margir

miskunnar augum lil hans, ok sýndu honum nokkra huggan í

oröum eða gjöröum. Var sama grimd þeirra kórsbræðra til

hans 3 ok málU þat ekki heyra, at honum væri til at'sak[aþiar

sinna mála. Kinn tíma var svo komitj at hann hafði f'engit

leyQ tii at koma í herbergjij erkibiskups, sem hann lá í sjúkleika

sínumj þó at óvilandum kórsbræðruni í fyrstu. Svo sem Lau-

rentius var kominn inn í herbergit ok fjölurr á fólum, varð

víst um af speorum ok njósnarmönnum kórsbræöra; var hann

þá dreginn vitj ok farit mcð ekki þyrmliga; spurði' erkibisk-

upinn, hvat harki var í herberginu; honum var sagt, atLafranz

væri kominn inn í stofuna, ok \ildi iiafa talat við hann, ok var

í fjötrum, ok þá varhonum kippt út nauðigum. Erkibiskupinn

segir þá með þúiigu andvarpl : ,^guð virði við hann, undir hví-

hkum^ þúnga hann á at standa af sínum mótstööumönnum,

ok þolir hann þetta fyrir þá dygð ok þjónustu, sem hann veitti

oss; en hvat mun honum stoða at hitta oss, þar sem hvorum-

tveggjum okkrnm eykst harmr at sjá annann; hann sér hörmúng

ok kran[k]leika á mer, en ek se eymd á honum." [hx svaraði

einn þjónustumaðr erkibiskup[s] : .^þat þykkir honum þúngast,"

sagði hann, ^,at svo er sagt honum, at þetta sé yðar skipan,

al hann er svo harðliga lekinn , ok þetta sé gjört eptir yðrum

boöskap." l>á talaði crkibiskupinn : .,hví-' munu menn slíkt

tala? þat er aldri mitt boð; vita muntu þat, at svo [sem] vér

tókum þenna krankieika tóku kórsbræör af oss öll vöid , svo í

andhgum sem veraldligum hhitum, ok því síðr skipum vér

nokkrum hlutum eða stjórnum, at vér ráðum eigi hvat vér etum

eðr drekkum daglíga; eru þeir þeim öUum grimmari, sem stóðu

með oss, þá er vér iiöfðum at standa í málaferUmi við þá.

Er þat nú auðsýnt, at guð bannar eigi at svo standi um tíma;

en lát segja Lafranzi, at hann beri sik sem kar[l]mánnligast, því

at ef hann heldr h'finu, er vonligl, at guð auðsýni iivorir réttara

hafa staðit." Var þettu sagt Laurentio , ok var honum mikil

huggan at orðum erkibiskups. Lélu kórsbræðr hafa nú ríkari

var[ðh]öld en áðr á Laurentio, svoathann mætti hvergi hrærast

eðr brolt komast*.

i) Jöriindr, b. v. Á, a) lívílíkum Á, ») þvi, Á,

4) komist, Á»



822 BTSKUPA SÖÖUIÍ. LaurenlÍiis saga.

27. Allt góz Laurentii var gripit, sem vér sögðum
,
upp

á erkibiskups garði, en [bókum [leim* sem hann átti varö undan

skotið; var þal gjört með klókleikaá þann bátt, at ýmsir prestar

eiguuðu sér aríslandi*^, sem þá vóru í þrándheimi um vctrinn.

Yar Laurenliuö í þessu haldi um allan vetrinn, ok var þal

miskunn guðs at hann bélt lífinu, en móti náttúrligu eðli at

hann tapaði eigi lieilsunni. Um vorit, fjórum nóttum fyrir festum

Tihurtii etVaíeriani^ sálaðist Jörundr erkibiskup; var þá kosinu

til erkibiskups Kih'fr, er vérfyrgátum; var hann góðsiðugr maðr.

|>at varð lil tíðinda á íslandi, sem mikil börmúng var

i, at brann kirkja í Skálbolti næstu nótt fyrir Pálsmessu, svo

skjótt sem menn eta mat sinn drykkjarlaust; var þá hvorki

eplir aska né kol, þvíat or lopti ofan kom eldr sá. þá and-

aðisl Höskuldr ábóti frá þíngeyrum ok margir prestar á Islandi

:

sira Gamli á Höskv\ldstöðum, ágælr prédikari, ok valdi or presla

ok leikmenn, [bændr góða'* ; var þat kaliat manndauöavor. þá

var ok veginn bcrra Kolbeinn Hjarnarson af Karlumagnúsi ok

j)orsteini. 1 Noregi var drepinu Ogmundr únginndanz. Ofriðr

í Noregi af hernaðí Eireks Svíaherloga. Utanför herra Árna

biskups af Skálbolti eplir kirkjubrunann.

28. Nú er frá því at segja, at kórsbræðr létu sira Lafranx

fara á kaupskip fjötraðan, ok skrifuðu út með honum til Jör-

undar biskups; var bann sviptr öllu sínu gózi, ulan þal sem

hann vildi gjarnast bafa; vóru þat bækr hans, er á vóru lög

heilagrar kirkju ; varö þeim undan skolið. Lélu þoir í baf ok

urðu vel reiöfara; tóku með höldnu ok heilu á Gáseyri, Brutu

kaupmenn af Laurentio fjötur, þegar þelr kómu í baf, sögðu

þat eigi venjnbgt, at flytja menn í prísund eöa fangelsi um
slór höf. Skjólliga var skilat boðskap kórsbræðra [til Jörundar

biskups-*, í hvcrjinn þeir sendu sira Lafranz undir bans umdæmi,

ok hversu þeir þóttust hafa tekit próf á hans málum, eptir því

sagt var, Kom Laurentius heini til llóla; (ok sem bann gekk

inn í þat herbergi, scm biskup var í, féll hann á. kné , en''

biskup stóð upp í móti honum , ok baö bann sitja bjá sér, ok

svo sat hann undir mutboröi; var biskup binn [biíðasti við

i) [ bækr })œr, A, 2) scm Jjá vóru af Islandi, b. v. A,

3) [ b. V. Ánn» 4) [ b. v. B.

h) [B; ok hitU Jjar Jörimd biskup, bii&jandi hann fyrirlátningar, en, Á,
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hann\ ok bað siraJ.afranz at hvfla sik þar þrjár nætr, ok svo

gjöröi hanu. At þeini liönum iét bisku[) kalla Laurenliuai í

skrúðhús meö kennimönnum ; iet hann þá npp lesa boðskap

erkibiskupsefnis ok svo kórsbræðra. Sira Laurentius spurði þá

biskupinn, hvorir vegir sk^yldu á hans máh'. ^Ekk'i treystist ek

at gefa þér aptr messusOng fyrir þeirra framferði kórsbra^öra,

en ek segi þér, at þú skalt at frjálsu fara fyrir mér um íslnnd,

iivert þér líkar , svo í Skálholts biskupsdæmi , ef þér h'kar þar

niör at koma, eðr í klaustrum; máttu ok svna mikla nytsemd

af þér í læríngu ok kcnnslu, þar sem þú kannt fram al koma."

— ,,Enginn hlutr þiki mér svo þúngr sem sá," sagöi Lauren-

tius, ,,at ek skai eigi hafa messuembætti." — ^^Ekki fær þú

þat," sagði biskup, ok stökk upp ok gckk í burt af herberginu.

Kptirfarandi nátt var Laurentius á llólum, þá dreymdi hann

merkiligan draum, at hann þóttist standa upp yOr lestrakór;

hann þótlist halda á einni oblátu, svo hált upp sem þá er

prestr heldr upp i messu; á þessari oblacionc var iwevki Alpha

ok 0. Einn prestr var þar komiun uorðan um lieiði, gamall,

ok þó vel ok sæmiliga kunnandi, þeir iásu um morgininn eptir

tíðir báðir saman. Laurentius sagði lionum draum sinn. [Prestr-

innmælti]: ,^þar sem þú vart kominn yfir kórinn hér at Ilólum,

þar muntu vera settr ok yfirskipaðr þaun kennimanna kór, sem

hér á llólum er, en þar sem þú héJt ohladonem^ þar hafðir

þú hit œösta vakl ok enibætti í höndum, ok var merkt kAípha

ok Oj þat þýðist upphaf ok endir: svo sem þú liaföir hér skóla

ok namt hér í fyrstu æfi þinnar, svo mun hér ok veröa endir

þinna h'fdaga, í hinu hæsta valdi settr ok skipaðr'. — nUætt[ú],

hættú, prestrinn minn", sagði Laurentius, ,J)víat svo em ek fyrir-

lagðr ok niðrstiginu nú, at þat uiunu mínir mótstöðumcna

ætla, at aldri skyli ek heiörsmaör veröa, enda mun nokkurr

annarr eiga þenna draum'\ Síöan fór Laurentius vestr yfir

Vatnsskarö, ok var þá Guðnumdr vígðr til ábóta at iMUgeyrum

í slað Uöskuldar móðurbróður síns ; kom Laurentius þar, ok

bauð .it kenna þar brœörum cða klerkum ; en Guömundr ábóti

treystist þá eigi at taka viö honum, þvíat svo var hermt af orðum

Jörundar biskups, at hann viidi ekki at Laurentius væri uorö-

anlands í Hóla biskupsdæmi. faðan fór hann til vinar síns,

i) [ katasíi, A,
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sira Ilafliðii SUiinssonar á líreiöabólstað í Vestrliópi; gekk sira

llafíiði út í móti sira Laurentio ok lók við Iionum báöum lujnd-

nm, ok let Ijalda slofn sína, ok setti hann et næsta sér, ok

veilti honnni svo sœmiliga sem einnm biskupi. l>á töluðu heima-

nienn sira llafíiða, hví* liann gjðrði sér svo mikit at um þenna

mann Lafran/, , í svo niikilli óbiíöu seuj lianu var við Jörnnd

bisknp. I>á svaraði sira Ilafliöi hátt, svo at allir heyröu: ,,þat nnnui

muna synir míuir ok margir aðrir, al þessi króknefrinn . sem

nú sitr iiér hjá mér, Ijafranz, þann sem ollir fyrirh'ta nú, banu

mnn veröa biskup á llólum". Var sira llafliöi í mörgum

um forspár. l>aðan fór sira J^anrentius snör um land. Bauö

J>orUikr ábóti honum austr í Ver, at kenna þar; þekklist bann

þat, ok var þar um xij mánuðu, liélt þar skóla ok kenndi mOrg-

um klerkum ok braiðrum. |{>ar keundi hann einum fátækum

klerk, er j>orlákr áhóli veitti , er Unnólfr hét; gaf sira IJaniöi

honnm skólanafn, at hann skyldi hcita amma, ok svo var haun

kallaðr síöan; varö hann framr síðan*ok göðr klerkr'.

29. i>at gjöröistþá til tíöinda á þeim missernm, at þú kom

Árni biskup Melgason með miklu valdi, er Ilákon konúngr haföi

geiil bonnm, ok þar meö kirkjuvið, atuppskyldi reisast þar með

kirkjan í Skálholti. I>á kom ok út páfa boðskapr nm Jórsala

gjöf. Víg Karlaniagnús ok J>orsteins. [Víg Ornis\ Bólnasótt

mikil um allt Island ok dóu margir úngir mcnn. — Annat ár
'

eptir gjóröist þat til tíöinda, at kennimauna fundr var aimd

Viennain in Gallia. Var Jjaurenlius þá i Veri í þykkvabæ

annal árit, ok kenndi þar; kom þá enn sú vissa norðan frá IIóI-

nm, at kórsbra'örnm mish'kaði at Laurenlins væri vel tekinn, en

honum slæði þat at vera í skriptum. }>á treystisL [>orlákr ábóti eigi

at halda hann. lUuiö Hahr Sigurðsson honum þá lil Dals [mulir

EyjafjöII-* ; hóföu þeir Sigurö[r] selljörn, faöir hans, ok Laurenlius

foröum í Eyjatu'öi \eril góöir viuir. Fór i/aurcnlius þá lil Ualls

í Dal; var hann þar nm vetrinn, ok uni vorit vildi luHin fara

þaöan í burt, því at siðir þeirra Jjaurcntii ok (Ilallsl vóru eigi

líkir. Var Laurentio þá mjök áhugamikit, hvar hann mundi

niör konia. Ok einn morgin um vorit, sem Laurentius iá í

sæng sinni , hann var þá mart hugsandi, mest um þat, bvar

bann mundi niör koma eða til hjálpar veröa. l>á þólti honum

i) ])vi, A. -i) [ V. í //. j) [ 1). V, Ann. -i) [ b. v. //.
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renna á sik léltr liofgi; lionum þótli maðr ganga í berbergil

þar sem bann lá, bann var í kennimanns bnnaöi, gekk liann

þar framan at sænginni , sem bann lá í, svo lil bans talandi:

^^salt er þat, al þú ert í mikUnn þraiitum ok nauðum , en ek

k^gg þat ráð lil nieö þér , sem til betrunar mun snúast um
þitt efni , ef þú lieldr því: bís dagbga beiiags anda tíöir, ok

gieym því cigi , ok num lieiiags anda miskunn bugga þik, ok

leysa þína kvöl ok þraut". Ok þegar sem þessi maðr baföi þetla

lalat, bvarf bann burt frá bonuni. Ekki varð Laurentio fyrir

at spyrja bann nokkurs , eöa bverr lumn var, þvíat þetta bar

skjótliga fyrir bann, ok svo skjóUiga vaknaði bann
;
gjörði bann

guöi þakkir fyrir vitruuina, [en byrjaöi upp tíöabaidit', liélt bann

síöan þessum líöum til dauöadags. Fám nótlum síöar en þetta

gjörðisl kom bréf af ^orðiendínga fjórðúngi til Laarentii, frá

J>óri ábóta af jNlúnka-þvcrá, al bann bauö sira Lafranz norðr .

til sín, at kenna þar brœðrum ok klerkum uui xij mánaði fyrsl,

ok bér baföi banu [iil] orlof Jörundar biskuiís ; fékk bann sér

síðan færbíika norör; kom bann lil IMúuka - j>verá[r] , sem vér

gátum, ok tók þórir ábóti ok bræðr líkuliga \iö lionum, kenndi

bann þar bneðruni ok klerkum.

30. í>at gjörðisl til tíðindanm snmaril, at berra Knsliforns

kom út- , ok berra ívarr bólmr. Andlát Evfcuiie drottníngar.

Kómu sendiboöar bcrra páfans til Noregs. A þeim niisserum aud-

aðist berra þórðr ok berraLoptr. A næsta vetri cptir anduöist

viröuligr berra Jörundr biskup á Ilólum, á Brigittar messu, þá

bafði iiann biskup verit vj vetr ok fjöreiigir. Ueist[i] bann

upp ij klaustr, á Möðruvöllum ok Slað í lleyninesi; lét bann

upp smíöa kirkjuna á llólinn , ok prýddi bana at kbikkum ok

skrúða, ok auögaði staðinn at löndum ok eignum
,

gulli ok

brcnndu silfri, ok öðrum góðum gripuni, svo sýuast mun meðan

ísbuid cr byggl. þat er eigi gleymanda, bvcrsu lil bar, crLan-

rentius frélti framfcrð ok andlát berra Jörundar biskups; bann

var staddr í múnkastofu ál>verá; var þá bríngl öllum klukknm

lil sálutíða. Sem sendiboði kom frá llólum með líöindi,

•^slóö Laurcnlius upp scm aörir skjótliga, ok 'mcö þeirri skynd-

íngu sinnar uppstöðu fékk bann þauu kraukleika , sem aidri

skildist viö bann lil dauöadags, en þat var smáþarmamein

;

i) [ b, V. fí, 'i) anílaibist herra Christophorns, Ann. 3) svo, b. v. Á*
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voltaöi luuiii þella sjálíV í'yrir sínum trúnaðamianui einum. Herra

Jörundr biskup skipaði |áðr cn hann andaðist' sira þorsleini

llliigasyni, cr skarðsleinn var kaliaðr, o//in'o/a/mí) llóla kirkju, eu

sira Koðran [llranason] af Grenjaðarslöðum kallaöisL vera coad-

jí/íor Jörundar biskups, skipaðr af EiliTi erkibiskupi ; en meðr því

at sira Koðran liafði meira gengi, ok llestir vildu svo tala ok

gjöra sem hann vildi, þá lók hann öH völd í andligum hluluni

í tíóla ])iskupsda!mi. Var Laurentius á Múnka-þverá um vetrinn
;

lóku þar margir mikinn þrifnað af hans læríngu. Um vorit cplir

kom sira Koðran til Múnka-I>verár ; var honum þar fagnat sem

ein\im biskupi. Næsta dag eptir kuUaöi sira Koðran mavga

menn lærða at sér, [ok] tjáði fyrir þeim þau bref, sem erkibisk-

upinn hafði honum út gefit, at hann skyldi vera condjníor herra

Jörundar, er hann var sagðr ellimóðr ok ófærr, en þat haföi

sagt [verit] annarsvegar en var, því^ Jöriuidr biskup mátti vel

halda öllum síuluu völdum fyrir færleiks sakir ok [h|rumleika,

þó al hann væri gamall at ára tölu. Ok eptir upplesin bréfin,

þau sem siraKoðrau lét upp lesa, skaut hann á langri tölu, eptir-

spyrjandi, hvat mönnum syndist um, hvorr þeirra ætti o/l'icialis

at vera, sira þorsteinn, sem Jörundr biskup haföi skipat, eðr

hann
;

þóttist hann vera voldugri, sakir l)réfanna þeirra sem

erkibiskupinn hafði gefit houum. IJIupu þegar allir upp með

einu orðferH, at hans vaid væri meira, sakir þess at hann hefði

af erkibiskupi, en sira l)orsteinn af Jöruudi biskupi, l»ar var

inni sira Lafranz ok sat yzlr af prestum. l>á talaði sira Koðran

:

^jivat sýnist þér, Lafranz? þú kannt vel kirkjunnar lög, seg hvat

þér sýnist lög, hvorr okkar sira {>orsteius á at vera officialis

Hóia kirkju, s\o til komuu." Sira Lauventiua svaraði : ^\\\\ spyri

þér, siraKoðran, slíkra hhita'í' farit bcldr heim til IJóla ok látið

kirkjunnar lagabækr segja yðr, því at þær ákveða þetta Ijósliga;

en kunnigt er mér þetta mál, at þér, sira Koðran, vórut skip-

aðir af erkibiskupi at vera coadjutor herra Jörundar biskups

honum lifanda, er hanu var elHmóðr; en svo sem hann fór

fram af heiminum var ent hans vald í þessum heimi; svo ok

eigi síðr var úti ok dautt yðvart vald [atj biskupinum dauð[um].

En meðr því at hann var heillar samvizku, er hanu skipaði

sira þorsteini officiolaínm^ ok vald í andligum hlutum yfir Hóla

i)
I

b. V. B, i) ííetg:.
;

en, A itj officialom, A.
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bisJíUpsdæmi
,

því cr þat m'mn skilnmgr, ai sú skipan á at

slanda, sem Iiann gjörði á síðuslnm dögum sínum." Viör þessi

orð Laurentii varð sira Koðran svo reiðr ok æfr, at hann

talaði opiuberliga þessi orð: j^verð úti, vondr falsari ! skaltu

hér ok cugin lög um segja." — t(l>at má ek gjöra," sagði Lau-

rentins, ^^at ganga út frá yðr, en svo mun ganga meöal dýrra

klerka, sem ek segir um þetta mál." Var ok svo síðan or-

skurðat af orkibiskupinum , sem hann frétti at sira f>orsteinn

hafði átt at hafa on'icialisdæmi, en eigi sira Koðran. Málti sira

Laurentius aldri koma í augsýu sira Koörani, meðan hann var

at Mú[njka-I>verá, bauð liann ok I>óri ábóta, at hann skyldi láta

hann fara þaðan í burt; íor þá sira Laurentius vestr tii þíng-

eyra; tók herra Guðuiundr ábóti feginsamh'ga ^ið honum ; setti

hanu þar skóla; kenndi hann þar Guðmundi ábóta ok mörguni

öörnm. Djákni var þar sá einu, crEgill hét, Eyjólfs son guH-

smiðs ok þorgeröar Egilsdóttur; á þenna niann lagði Laurentius

alla ástundan, at keuna latíuu; kunni hann sör vel í nyt at

í'æra; varð hann iVamr til liL'i'dónís ok versificator saímiligr.

Marga aöra læröi Laureutius, af hverjum vóru þessir fremstir:

þórðr son Guðmundar lögmanns; fátækr piltr, er ÓIaf[r] hét

Iljaltason, honum keundi hann svo, at [hann] varö góðr klerkr,

ok var síöan skólamcistari á llólum. 8ira Ilafliði á Breiöa-

bólstað kom ok undir hann syni sínum, er Einarr hét, var hann

þá X vetra; fór hann þaðan lil llóla, sem Auðunn biskup kom
út, ok var allau tíma meðr hans dóttursonum á Hólum, meðan

hann var þar biskup
,

þvíat þeir sira liafíiöi ok herra Auöunn

hiskup vóru kærastir vinir.

31. Nú er frá því at segja, at á því sumri eptirfaranda,

sem herra Jörundr biskup sálaðist, fór utan sira þorsteinn

lllugason, ok Snjólfr^ Sumarliöason, ok kómu meö tíöindum

um fráfall Jörundar biskups; var þá kosinn til Hólabiskups

Auðunn rauðr, sá er mesthátlar var af kórsbræörum ; var hann

lengi féhirðir Hákonar konúngs ok konúnginum kærastr af

öllum kói'sbræöruni. Töluðu þat margir, at því kusu þeir

Auðun til biskups á Hólum á Islandi, at þeir þóttust engan

framgang fá af konúnginum meöan Auðunn var nálægr, þvíat

hann var fremst heyrör af konúnginum. Var hann vígðr til

i) SnanUfr, Ánn> (avaUt),

I. B. - 54



828 RISKUPA SÖGUK. ' Laurentius sflíi«'

biskups á Katnnarmessu; baí'öi liann lengi áðr haldit kirkjuna

norðr á Ilálogalandi, er á þrándarnesi heitir; var hann forráös-

maðr, ríkr at auöæfum; átti Kiemot bóndí dóttur hans, er Olöf

hét, haföi hún átl áðr bónda er þorsteinn hel; vóru synir

hans ok Ólöfar: Eysteinn rauðr ok þorbergr rauör, ea Yígieikr

hét sour Kleiuets bónda ok Oh'jfar.

Á því ári braut Ikann, kaupskipit, á Eyri*. l>á varð hark

meðr Austmunnum ok Gizuri galla, svo at þeir lömdu hanu.

Var þá harör vetr, er Jörundr biskup sálaöist, var sá vetr

kallaðr hrossafelHsvetr. Á næsta ári, sem Áuðnnn biskup var

vígðr, andaðist Clemens páfi; þá var svikinn keisarinn á páska-

daginn, með þeim hætti, at þá er hann haföi tekit corpus domini^ þá

var borit eitr í kalikinu er hann drakk af, ok þar af fékk hann

bana. þákómu þeir sira I>orsteinn ok sira Snjólfr lU um sumarit

með páfaboöskap, at gjaUla líund af öllum kirkna eignum
;
þeir

vóru ok skipaðir officiaíes af herra Auðunni biskupi um aUt Ilóla

biskupsdæmi, cn herra Auöunn biskup varíNoregi um vetriun.

32. Á næsla ári eptir um sumarit kom Auöunn biskup

lít lil íslands, kom hann út á Seleyri; reiö hanu norör Sand

til Bóla; vóru þar allir mestháttar prestar fyrir; var á staðn-

um ómetnaðarsamliga við honum tekit; var hann mjök stirör

af reið, þvíat hann var maör gamall; höföu þcir sira Koðran

ok sira Snjólfr alll i skaupi \ið hann; lét hann sér fátt um
fmnast. Lét hann fiytja sunnan af Eyri timbrstokka, hvar af

hann lét smíða timbrstofuna á Hólum. Um haustið visiteraöi

Auöunn biskup um vestrsveitir , ok vígöi kirkju at þíngeyrum;

var Laurentius þar þá; gaf Auðunn öngan gaum at honum í

þat sinni, enda gafst Laurcutius ekki fyrir honum. Vóru margir

hlutir talaðir fyrir Auðunni biskupi, þeir sem ónauðsynligir

vóru, en honum var ókunnigr landskapr. Ok sem hann kom
heim úr visitatione

^ rak hann burt Skúla, er var ráösmaðr, ok

tók af honum alltsiltgóz. Mikit missætti ok sundrlyndi gjörð-

ist um vetrinn meöal sira Koörans ok sira Snjólfs af annari

álfu, en herra Auöunnar bískups af annari ; héldu þeir eiltbáöir

í móti honum
;
appellcruöu þcir til erkibiskups í fyrslu. Tók

herra Auöunn biskup Grenja[ðar]stað af sira Koðrani
;

gekk

Snjólfr til handa biskupi síðan, ok þá Grenja[ðar]stað.

i) ]>ann. A (= Seleyri?),
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I^egar er herra biskup kom heini or visitatione^ leilaði

hann epUr, hvar bein góða Gnömunílar biskups mnndi

vcraj þvíal þal haröi svo veril vanríckl áör, at menn vissu cigi

áðr hvar innndi vera; var í fyrstii graíit í kórnum innar,

ok fannsl þar eigi, en l'undust þar önnur bein í einni kistu,

allt samt [sem Jörundr] biskup hafði hUið um búa, þa er bann

let gjöra nýja kirkjuna. l>á var sent eptir Kolla smið llelga-

syni; vílcli hann ekki fara iengi, því at meðal þeirra herra

biskups var heldr fátt; þó íor bann nm síöir, mcir áminntr fyrir

sknld Guömundar biskups , cn |al] boði Auöunnar biskups.

Sagði Kolli þá. at þeim stoöaöi ekki at leita í kórnum; banð

hann þá l)rjóUi npp góifit í framkirkjuuui. iMiöaði hann svo

gluggt á, at þar sem hann sagði fannst kisla, ok iienni iank

hann upp; fannst þar í biskups bein, ok at öllu svo nm búit,

sem Jönuidr blskujt haí'öi sagl honum. Sýndist þar íótleggr-

inn brotinn, ok þar um vaflt eiuum hreinum kint; vóru hnút-

arnir mjök slórir á leggnum, sem von var, eptir því sem segir

í Guðmundarsögu, at brotnaöi fólr hans fyrir Ströndum, þá er

haun var klerkr meö íngimundi frænda sínum. Var þá kallaðr

til Auðunn bisknp, ok varð hann af þcssu mjök feginn; lct

hann þá gjöra at nýja kistu, ok þar í leggja bcin Inns blezaða

Guðmundar biskups. Síöan lét hcrra Auöunn biskup búa um
fagrliga með grind, ok færa innar í kirkjnnni fyrir framan stóra

kross. Gjörðist þá þegar tilsókn til slaðarins ok mikil áheit
r

um allt Island, ok nröu margar ágætar jarteiguir. Var þat mikil

gipta Auöunnar biskups, at hann lét fyrstr llólabiskup taka úr

jörðu bein hins blezaða Gnömundar biskups; ok af hans for-

göngu helir síðan efizt hans vegsemd ok virðnig, fyrir þá llóla-

biskupa sem síðan hafa verit, allt til þessa dags. Gjörðist þá

þcgar um daga Auöunnar biskups mikil sóku at Guömnndar-

degi; söng bann sjálfr sálutíðir ok sálumessUj ok hciðraði hann

í öUum [hlutum) sem hann kunni frcmst. Tók herra Auðunn

þetta af góðfýsi þeirri, sem guð blés honum í brjóst, ok svo

enn nókkut af áeggjan Hákonar kouúngs, scm hann skildist

með hann, en áðr en Auðunn biskup kom tií var [haus] engi

minníng gjör, utan sálumessa var sögð lirir honuni, sem fyrir

öðrum llólabiskupum , en engi sókn, þvíat menn vissu eigi,

hvar hans bein ok leg- var.

Áðr en Auðunn biskup kom til var ekki haldinn upplöku-

54"
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(lagr hins heilaga Jóns Hólahiskups; súngnar tíöir at eins, en

ekki haldit heilagt. Fyrir þessu gekk herra Auðunn biskup,

svo at um allt Hóla biskupsdæmi var boðit iugheilagt at haUia,

ok sýngja innan kirkju duppliciter, Mátti af slíkum hlutum

merkja, at Auöunn bískup var mikilfsjháttar höfðíngi. Ilann haföi

út með sér grjótsmiðu, ok suðr frá staðnum í Uaftahlíð fann

liann rauLt herg, þat lét hann npp brjóta ok heim færa, ok

lelgja; lét hann gjöra [steinjofn í timbvstofuna , sem gjörl er

í Noregi, ok bera út reykinn þó ut hann sæti sjálfr inni. Ihinn

lét ok gjöra háaltarít meö grjót, ok þar holt innan , ok fyrir

járnhurö, svo at þar má í geyma dýrgripi staöarins , svo at

ekki sakaði fyrir eldi ok öðrum biutum, ok allar þær gráöur,

sem þar sýnast í kirkjunni, ok pílára í kórnum, ok penta hnf-

una, ok færa innar húfuna á háaltarit; vóru þar áðr kistur

ok annarr harki. Ilann fékk ok lil góöan skrúða með hökli

sæmiligum , er Skarmandc var kallaðr. Biskupshcrhergin öli

lét hann upp smíöa, sem fásén eru á slíku fátæka landi. Varö

staðnuni kostnaöarsamt við þetta uppsmíöi. Yfir allt fram

bar, hversu mikla gesLrisni hann hafði, þvíat þó at hans mót-

stöðumenn deildi við hann, ok var sagt af þjónustamönnum,

at tími var at ganga til borðs, talaöi hann svo til sinna óvina

:

^^gangit til borðs, ok tií þess sem guð gefr; verit ekki reiöir

matnum
,
þó at þér sét mér reiöir". Sigraði hann svo opt-

sinnis sina mólgangsmenn , svo at eptir þá gleði ok fagnað,

sem hann þeim gjörði, lögðu þeir síðan allt á hans vald,

Allt sitt embætti gjöröi hann sæmiliga. Rödd haföi hann svo

fagra, háfa ok skæra, at öllum þótti yndi í at heyra á hans

söng. Bænahaldsmaðr var hann mikill, því at liann söng þriðj-

úng af vorrar frú psaltara, er hinn helgi Anselmus erkibiskup

heíh* diktað ; hann vatnfastaði fyrir allar postulamessur ok

Maríumessuv ahar, ok fyrir margar biskupamessur: fylgöi hann

tíðum öllum um langaföstu ok jólaföstu, en eigi dagliga, nema
stærstu hátíðir.

33. Á Gregoriusmessu kómu saman á Hólum mestliátlar

presLar í Hóla biskupsdæmi; lét biskupinn niör falla messu, er

komit var fram at guöspjalli, þvi'at biskupinn reiknaöi Koðran

i banni: var sú sök bans reiknuð, at hann hafði bræðr áMöðru-
völlum látiö hafa vald í veraldar ráöum; reiknaði [hann], at

þat væri mikit góz at þeir höfðu eydt, síðan Jörundr biskup
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íindaðist , ok vildi at hann lyki þat aptr Hólastað. |>at annat,

at liann liefði tekil al sér officialis-emhi^iii\ þriðju sök reikn-

aði hunn hans samblástr í móti sér. Vórii allir prestar þá í

san)blástrl ok mótgangi í móti honum , utan sira liaíliði at'

Hreiðabóistað
;
gaf biskupinn honum góðar gjafir, en þeir Koð-

ran skildu ósátlir. Var herra Auðunni biskupi iitt ombönaðr

sá góðvili, sem hann sýndi niestháttar prestam, þvíat hann

dispenseraði með sonum þeirra, þvíat liann hafði vald til þess

af páfanum. Dispenseraði hann með þessum : Einari Haíliða-

syui, Páli íiorsteinssyni, l>orsleini Hallssyni, Ijonnóði þorkels-

syni. Urðu þessir framandi menn lil klerkdóms ok i'ramkvæmdar

í Hóla biskupsdæmi. iMeð Jóni Koðranssyni dispenseraði hann,

ok varð [hann] framr maðr ok mikilsháttar prestr , sakir vits-

mima ok auðæra.

Á því ári varð páfi Johannes vicesimus secundus. Árni

biskup för til Grænlands. |>á andaðist Ingjaldr biskup afHamri.

— Á öðru ári frá því sem lierra Auðunn biskup kom til Is-

lands gjöröist mörg tíöindi: þá brann kirkja ok klaustrið allt á

Möðruvöilum í Hörgárdal, með ölíum klokkum ok kirkjuskrúða.

þá brann ok klauslrið í Niðarbólmi, Herra Auðunn biskup tók

ok af ábótadæmi af þóri ábóla á Mú[n]ka-I)verá. J>á gjörðist ok

missætti í milU Auðunnar bisluips ok Guðmundar ábóta at þíng-

eyrnm ;
[kum þat svo til i fyrstu, at Eyjólfr bóndi í ForsoíJudal

sagði Auðunni biskupi, atkristfé þat, sem Karl hinn auðgi hafði

gefil, sextigi hundraða, ok á Breiðabólstað i Vestrhópi skyldi

vera, sem hann liafði setl meðr þeim óniaga sem á skyldi vera

kristfénu, en l>orsteinn Hjálmsson hafði í burtu með sér, þá er

iumn fór af líreiðabólstað til |>íngeyra, ok þessi sextigi hund-

raða kómu aldri síðan aptr tll Ilreiðabólstaðar. Skyldaöi herra

Auðunn hiskup sira Uaíliöa at heimta út fyrir kirkjuna á Ureiða-

bólstað Iþetta íe]. Sirallatliöi var tregr til þessa, þvíat hann var

prófentumaðr á þíngeyrum ok unni niikit staðnum
, þó gjörði

hann boðskap biskups ; ok at teknum vottum ok próll, orskurðar

Auöunn biskup , at aptr skal ieggjast þat fé , sem Karl hinn

auðgi iiaföi geíit í fyrstu'. í annarri greiu setr Guðmundr

ábóli ok bræör kæru á Hóiastað um biskupstíuudir , at hinn

helgi Jón, fyrsli Hólabiskup, liefði goíit þíngeyra klaustri bisk-

i) [ V. í JB.
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upslíiindir fyrir vestan Vatnsdalsá árlií^a lil siyrktar þá er

hann ÍLUideraði klaiistrið. Af þessuni greinum
.
appclleraði

Guðmundr ábóLi lii erkibiskups; diklaði þessa appelíacionem

sira Lafranz, ok slóö með ábóta í öUu því sem hann orkaði. —
líenua sama velr in capitc jejunii varð Lafranz ok Árni son

hans professiis til múnks; hafði Árni komit fyrir Iveim vetrv\m

til föður síns, ok lct hann kenna honum. í föstunni var Lau-

rentius vígðr til nu'mks, ok Árni son hans, afGuðmundi úbóta.

J>ú gekk ok til bræðralags Hergr Sokkason; hafði liaurentius

áðr kennl honum at Múuka-In'erá, ok þá setli hann sik til náms

af Laurentio; varð hann hinn fremsti klerkr, söngari harðla

sæmiligr, ok mælskumaðr mikill, svo at hann setti saman margar

sögubækr heilagra nianna í norræuu máli með mikilli snild.

IJnnust þeir bróðir Bergr ok Laurenlius með hjartahgri elsku,

þvíat alla þá sem Laurentius sá at gott vildu nema, ok lil

góða vildu hafa sína ment, elskaði liann/ IJróðir Laurenlius

hélt vel reglu hins heihiga Benedicti, undir hvcrja luuin hafði

sik geíit, s'O al þar var mörgum eptirlíkjanda. Eigi var hann

úli reikandi, þvíat hann gckk aldri út af sínu klaustri, utan

hann væri boðinn af sínum formanni ok [fyrir] stórar nauð-

synjar. i>agnar iíma héli hann vandliga, þá ialaði hann ekki,

svo sem um nætr, þá er summum sHcntium var, hvorki latínu

né norrænu, en lengstum lalínu þess í meðal, sem í kirkju

ok conveníH. Lítilátr ok hlýðinn var hann sínum formanni;

aldri vildi hann sitja annarsstaðar en í vonvcntu; þó at ábóti

byði honum, buðst hann undan, ok beiddi, at aðrir bræðr skyldi

sitja. íluns iðn var ekki annat en lesa, kenna ok studera í

' r

bókum. A Arna lugði hana alla ástundau , at kenuu houuni

latínu ok letr: varð hann hinn framasti klerkr, ok skrifari haröla

sæmiligr ok versificator. Sannliga mátti þat segja, ut fagrligt

var þat klaustr, sem svo var skipat af slíkum mú[n|kimi, sem

þá var at I>íngeyram.

34. Egill djákni Eyjúlfsson var vígðr til prestfs] af Auð-

unni 'biskupi á þessu ári, sera nú var frá sagt, ok var hann

þá í fyrstu skipaðr skólameistari á Ilólum; þótti Laurentio

þat alhnikit, at þcir skildu, þvíat viðr haun hafði hann Iag[i]t

ástsamligan kærleik. IJm sumarit lor ulan Guðmundr ábóti á

þingeyrum; var hann utan tvö ár; gjörðl erkibiskupinn ekki

at'málum þeirra Auðunnar biskups, þvíat erkibiskupinn viidi
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ekki at gjöra fyr en hann kæmi tii annsvara. Visiteraði herra

Auöiuin um haustið um vestrsveitir , ok seni hann reið frá

líreiöabólstað iil J>jngeyra, byrgðu bræör klauslriö fyrir Auð-

uuni biskupi; önga processio gjörðu þeir í móí honum.

iMatr var hans mönnuni til reiðu, ok svo honum sjálfum , en

ekki öl. Lél sira llalliði bera frarn sitt öl, ok þat drakk Auð--

unn biskup ok hans menn. Bróöir Ujörn forsteinsson var

prior fyrir klausirinu ok staðnum ; var mart bænda komit ofan

úr Vatnsdal, til þcss at verja klaustriö fyrir biskupi, ef hann

vildi nokkui á sækja; gjörði hann sik ekki líkligan til þess ok

engl lians manna.

Á öðra ári eptirkomauda varö þat til líðonda: þá andað-

isl llákon koiuiugr Magnússon
,
Noregs konúngr. l>at bar ok

Ul líöenda í Svíaríki, al liirgir konúngr svelii inni í einum

múr tvo bræðr sína, Eirek langa hertoga okValdimar; átti her-

iogi Eírík[r] (ugibjörgu dóttur Hákonar konúngs, er síðan var

kölhiö heriuginna. Á því sama ári andaðist sira Irlalliði Sieins-

Kon á líreiðabólstað*, er var mikilsháttar maðr; [var hanu nokk-

ura iíma kapelluprestr Eireks konúngs, en síðan leugi ráðs-

maör ai liólum ok at þíngeyrum-. l>á andaðisi sira Koðran

llanason í Norogi. Sira Egill fokk orlof af herra Auðunni

biskupi, ok haföí ætlaö ai fara iil Noregis í skipi því, sem

varáSeleyri; í því skipi skyldi ok faril hafa sira Gn'mr Ófeigs-

son, með erendum herra Auðunnar biskups, varð þat skip aplr-

reka. Var síra Egill þá enn at lióium, ok tók biskup hunn í

fullan kærleika við sik. Kom þá bréf út um sumarit, ai uiau

var boðit biskupum báðum af íslandi, ok lögmönnum báðum,

herra Kalli'* þorkelssyni ok vj handgengnum, ok vj bændum

frömustum. Uerra Grímr Ijorsteinsson iók lögsögn-*, ok Erlendr

bóndi frá Upsum or Svarfuðardal hafði Jögsögn^ yíiv INorðlend-

íngatjóröúngi. þá braut kirkju í Skálholli um vetrinn fyrir þor-

iáksmessu, Var kosinn iil konúngs Magnús Eireksson, dótturson

Hákonar konúngs, yOr Noreg, Svíaríki ok Gotland. Var herra

Erlendr Viökimnsson dróltseli um allt Noregis konúngs ríki, nieð

j) lleisti harin upp aUan sta^inn, kirkjuna ok heimabíeinn, ok au^gabl

miklu gózi^ liggr hann fyrir Mariualtera í framkirkju á Breibabólsta^ , b.

V. Ann, — í sögutmi gœti veri^ hlanpií) yfir írá á fírGUTabólstair til á

Jíreiú'aOólsíaiy,

2) l h. r. B (sbr, bls. 795). 3) Ketel, A. 4-5) liigsókn, A,
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ráði herru Eilít's erkibiskups ok allra volduguslu' herra í Noregi*

Var Magnús konúngr þrévetr at úratöki. Uni sumíu'il epliv

bjóst herra Auðunn biskup til utanferöar af Gáseyri , ok varð

apirreku, ok lóku land í llúsavík ; var þá sini Egill enn nieö

honuni. Sat hann heima at Hóhim um vetrinn.

36. Um hauslið gekk sira Egill í meðal, at |ieir herra

Auðunn biskup ok bróðir Laurentius skyldu sættast; leiddi sira

Egill fyrir augnm biskupinum, ai honum var mikill siyrkr ai

slíkum manni, sem Laurenlius var. Sendi Auðunn biskup sira

Egil vesir iil fíngeyra, ok reið bróðir Laureniius iil llóla með

honum, ok hittust þeir, ok tók herra biskup heiðarliga viö

honum, játandi honum sinni vináttu, en bróðir Laurenilus þar

í mót sinni hlvðni; skyldi bróöir Laurenlius kenna dóttursyni

herra biskups, er Eysteinn hét. Eór hann með bróður Laur-

entio , ok kenndi hann honum ; varð hann siðan framr maðr,

ok hafði lengi Maríukirkju í {>rándhcimi, ok var kallaðr Eysteinn

rauðr. Ókyrt var þá enn um veLrinn ok vorit i Ilóla biskups-

dæmi, þvíat eptir fortölum vondra manna var þat talat fyrir

Auðunni biskupi, at lúkast skyldi skiplitíund af hundraði, ok

þaðau af meira, Tóku lausamenn sik saman um Skagatjörð,

ok hóföu llokk nppi, viljandi cigi undir gangaþetta; sátu þeir

fyrir hiskupi í Ilöfðahólum, ok var við voöa búit, at þeir vildu

hafa lekit biskupinn , ok iagi hendr á, ulan^ Rafn Jónsson or

Glaumbæ ok margir prestar játaöi því, at eptir því skyldi tíunda

sem ai formi væri seii ok skipai, at þ|urjfamenn einir skyldu

taku þat sem minna væri en af fimm hundruðuin.

Var um veirinn mjök harl með mönnum, vóru viöa hafísar

ok veðrátta mjök hörð. Gekk herra Auðunn biskup fyrir um vorit,

at heilið væri á páskadaginn á hinn blexaða Jón Hólabiskup, at

hverr skattbóndi um Skagafjörö skyldi gefa klippíng, Ilrauna á

meðal, til þess at kaupa með líkneski, ok láta gjöra hinum iieilaga

Jóni Hólabiskupi, en llafn hóndi Jónsson skyldi iyrir ganga at

gjörtyröi. Varð svo skipan á um veðráltuna, at þegar á púska-

daginn fyrir hámessu dait noröanveðrit i logn, sem skrínit var

út borit, en eptír hámessu var komit á sunnan, en um kveldit

at aptansöng var kominn á þeyr, ol^ sá hélzt ailt til þess at [í

burtu| var allr jökull ok snjór, ok var góðr gróði um vorit, eu

voUtUighasta, a) áiSr, B,



LHiireiitius SHga* BISKUPA SÖGDR.
'

835

hafís rak í frá. Missætli var ok í meðal Auðunnar biskups ok

sira Snjólfs; tók hann af honum Grenja[öar]stað ; var sú sök,

al hann vildi eigi taka klerk er biskupinn skipaði þangat; lét

biskupinn sverja, at sjö kennimanna skyld veri á Grenja[ðar]-

stað. Miklu fleiri sakir hafði biskupinn at tala til Snjólfs; kom
svo at síðustu, at biskup setti Snjólf í et hæsta forboð, afsetj-

andi hann samneyti kristinna manna. Gaf Snjólfr ekki gaum
at því, ok fór til Noregis.

Árni biskup af Skálholti hafði siglt um suniarit áðr til

Noregis, ok sáiaðist hann um vetrinn í Noregi. Var Ormr

.
liorsteinsson electus til biskups í Skáiholt. Um vorit, er nú var

frá sagt, kom Skákin viðr Austíjörðu; braut skip þat í ísum

;

var þar á þórir ábóti ok Hergr Jónsson ; fekk fólk þat, sem

þar var á, land með miklu vosi. Fór Bergr áðrnefndr með
mörgum bréfum lil Auöunnar biskups. Lét hann þegar bregða

viðr, ok sendi Berg suðr á Eyrar, at taka sér þar lar; gjörðist

þat ok svo. Um sumarit á þíngi lóku leikmenn sik saman af

Norðlendínga fjórðúngi, at þeir vildu undir engar nýjúngar ganga

af Auðunni biskupi. Reið herra Grímr ok margir mikilsháttar

ieikmenn til Hóla eptir þíngit, ok töluðu við Auðun biskup;

skildu þeir svo, at biskupinn linaðist ekki við þeirra orð, ok

gengu þeir lil lianda við hann, sem hann hafði fyrir sökum áðr,

36. Um sumarit bjóstAuðunn biskup brott af Ilólum með
' sínu föruneyti, fór sira Egill með honum. Sira forstein Illuga-

son skipaöi hann officialem. A því skipi var ok Ormr electus

af Skálholti. Létu þeir í haf, ok byrjaði þeim vel, ok lóku

Norig. Fór herra Auöunn biskup norðr til J>rán[d]heims, ok

hitti hann þar Eilíf erkibiskup, ok tók hann blíöliga við honum;

sat hann þar um vetrinn. — Nú er frá því at segja, at þat sama

suraar, sem nú var frá sagt, kom herra Ketill þorláksson til

íslands með konúngsbréfum. Var þá svarit landit Magnúsi

konúngi. l>á kom ok út herra Guðmundr ábóti af þíngeyruui,

ok sira Jón Koðransson; var [hann] at Hólum um vetrinuj ok

hélt þar skóla.

Herra Auöunn biskup sat í þráudheimi ok haföi mikla

jólaveixlu ; cndist hún allt langt yíir jól út. Erkibiskupinn var

ok nokkura duga í boöi hans, en jafnan kórsbræ.ör. Á önd-

verðum jólum tók herra Auöunn fótarmein; kom í fyrstu í

fótimi um knéit, ok lagði verkina upp i búkinn. Læknar vóru
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kallaðirj ok alls í leitað, ok þýngdi æ viðr. Svo mikil var hans

hreysti, at hann sat upp lijá koinpánum sínum, gleðjandi þá,

svo sem hann hefði ekki mein; ok svo sem hann sú livat

honum mundi h'ða, kaliaði hann erkibiskup ok alla iVemstu

menn, bjóðandi þeim enn í sina veizlu; ok eptir Maríuminni

talaði hann^ í'agrliga, ok þakkaði guði ok hans sætu móður

Marie Drir alla þá auðlegð ok farsœld, sem guð hafði veilt

honum þessa lieims óvcrðugum, biðjandi alla menn þar ná-

lega fyrirlátníngar , ok biðja [fyrir] sér tii guðs, segjandi Ijós-

liga, at hann mundi innan fárra daga fram fara af heiminum.

Gafhann fyrst erkibiskupinuni, kórsbræðrum ok ölluni frömust- .

um leikmönuum, þar í vei/Iunni saman komnum, hinar sæmi-

ligustu gjalir; bað hann ok þess, [at] iunan þriggja nátta skyldu

þeir halda þá sömu samkundu ok veizlu, hvat sem liði um
hans æti. Síðan tóku menu af honum orlof, ok gekk humi

burt [með] stuðníngi manna; lagðist hann þá í rekkju, ok gjörði

alla skipan sína, kjósandi leg at Maríukirkju þar í býnum, meðr

því al hann mátti eigi liggja at þeirri Maríukirkju, sem hann

var biskup at, á Hólum á íslandi. Ok sem hann var oleaör,

kom erkibiskupinn til hans , hann eptirspyrjandi , hverr bezt

væri til fallinn á íslandi al verða biskup á Hólum eptir hans

dag. þá svaraði Auöimn biskup: ^jnargir sæmiligir kennimenn

eru í Hóla biskupsdæmi, en því viljum ver fyrir guöi svara, ut

oss þykir enginn betr til fallinn biskup at vera en bróöir Lafranz

at fíngeyrum; megum vér þetta sanna fyrir margagrein: fyrst

þat, at hann helir geíit sik guði, ok þjónat undir heilagri reglu

hins heilaga Benedicli vel ok góðfúsliga, sem oss var sannliga

sagt er vér vórum á íslandi. í annarri grein, at hann [er]

hinn mesti kierkr ok vel kunnandi til kirkjuunar laga; hann

er ok einarðr ok roskinn til allra ráða, þar tii sem mála-

ferli heyrir, ok at hann muni láta eigi uudan draga heiiagrar

kirkju valdi þann rétt, sem hún á at hafa, þvíat þess þurfa

Norðlendíngar á Islandi, at hafa þann biskup yfir sér, sem bæði

er vel lærðr, ok stjórnsamr at hirta marga þrjóska ok óhlýðna,

sem þar eru." — „Kunnigt var þér þat," sagði erkibiskup, ^Jiversu

mótstaðiigr iiann var okkr báðum, þá er hann var með Jörundi

erkibiskupi, er hann las yfir okkr bannsetníngar bréf." Herra

i) þá, b. V. A,
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Aiiðunn svaraði: ^^meira eigi þér al meta nauðsyn heilagrar

kirkju, at slíkir menn velist til stjórnar biskupligs valds, heldr

en nokkura meingjörð viðr okkr veitta ; er þat ok makligast

ok réttasl fyrir guði, at ef vér höfum í nokkrum greinum oirara

orðit við hann, at bæta þat með þessu; er Lafranz eigi kunn-

andi þess, þó at hann gjörði boðskap síns herra." Talaði herra

Auðunn svo góðfúsliga um þetta ofni, at hann felldi tár við,

en alh'r lofuðu haus tal
,

þeir sem við vóru. Ok svo scm

Auöunn biskup hafði fengit alla guösþjónustu, andaðist [hann]

Agnetis secundo með mikilli frægö ok góðum orðstír* ; er Íeg

iians í iNlaríukirkju í þrándheimi. Var gjör útferð hans með

hinni mestu vegsemd ok heiðri. l>á vcizlu, seni hann hafði

áðr haft ok haldit, æxluðu erfíngjar hans, ok buöu til mönnum
at nýju, ok sneru upp í erfiveiziu. Hefir þat verit almæli

nianna, at eigi hafi verit af norrænum biskupum sh'kr höföíngi

á ísiandi til allrar mikihnennsku, sem var Auðunn biskup.

37. Nú er frá því at segja, at eptir lílinn tíma þaðau

liðinn kallaði erkibiskup saman capitulum^ ok tracteraði með

þeim um biskupskosníng til Ilóla kirkju; var Eilífr erkibiskup á

engu, öðru, en kjósa bróður Lafranz til biskups á Hólum, eptir

því sem Auðunn biskup hafði ávísat. Staddist þat með guðs

vilja, atEilífr erkibiskiip kaus ok vaUli bróöur Lafranz lil biskups

á Hóla með samþykki allra kórsbræöra. Var þessum kosníngi

lýst á kór, at áðr súngnum Te deum ok hríngdum klukkum , í

Kristskirkju í Niðarósi.

|>at gjörðist til tíðenda áðr, at Ormr |>orsleinsson electus

til Skálholts sálaðist áðr en hann var vigðr til biskups. þá

var kosinn Ormr Steinsson til biskups í Skálholti, ok vildi hann

eigi vera, ok gjörði hann votuin peregrinationis ad limina aposto-

lorum Petri et Pauíi^ ok andaðist hann litiu síðar. Eptir þat

var kosinn Skútu-Grímr; var hann áðr ábóti í Hólmi í Niðar-

ósi. Var hann vígðr til biskups í Skálholti, ok var hann þrjá

mánuðu biskup, [ok spennti upp þrjú hundrat hundraða, er

Skálholts kirkja átti-, andaðist hann út í Uöfnum, er kaupmenn

lágu til byrjar. Eptir þat var kosinn ok vígðr Jón biskup

Halldórssou til Skálhoits; var hann af prédikara lifnaði ok mikils-

i) oribstií), A, i) [ b. V. S
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háttar klerkr ok úgætr prédikari, hafði hann lengi staðit útlendis

at studium í Bononia ok Paris í Frankaríki.

þá er þessir hlutir gjörðust í Noregi , vóru menn þessa

óvitugir á íslandi, hvat frain hafði farit í Noregi, At þíngi

kom aptrreka skip á Eyrum; var þar á af merkiligum mönnum
frú Málfríðr. Fréttist þá í fyrstu, at kosnir vóru biskupar til

fslands, Jón biskup til Skáiholts, en bróðir Lafranz til Hóla;

vissu menn ekki hverr þessi Lafranx mundi veva, þvíat menn

Irúðu eigi í fyrstu, at bróðir Lafranz frá þíngeyrum mundi kosinn.

Er frá því at segja, at svo bar til [þetta sumar litlu eptir

þíng^ at Guðmundr ábóti frálJingeyrum var boðinn af frú Guðrúnu

þorsteinsdóttur, er þá bjó á UoUastöðum í Langadal, til vina-

veizlu, ok Guðmundi ábóta fylgðu tveir bræðr, bróðir Björn ok

Lafranz ; ok svo sem hann ok þeir riðu heim, ok vóru komnir

yfir Blöndu, kom í móli þeim sá maör, er þorvarðr bét, ok

var kallaðr biskup; sagði hann þeim skipkomuna ok lát Auð-

unnar biskups. Guömundr ábóti spurði, hvat sagt var, hverr

kosinn mundi til Ilóla. þorvarör sagði, at hann var sagðr

Lafranz. llöföu þeir ekki spurl áör skipkomuna ok tíöindin.

Ok sVo sem hann var burt frá þeim , talaðl prior Björn til

Lafranz: ^^muntú ekki kosinn til biskups, bróöir Lafranz?"

[Hann] svaraði: .^gjör mér engan dáruskap; þat þikki mér

hkara, at svo fremi hafi þeir kórsbræðr í Noregi mik undir

brotið af stéttum, sem mörgum er kunnigt, at enga væntíng

hefi ek til þess, at þeir muni mér völd skipa." Ok svo sem

þeir kómu heim til þíngeyra, innan tveggja daga þaðaii liö[in]na,

kom bréf til bróður Ijafraiiz frá fj'ú Málfríði , at húu var hjá í

Kristskirkju í Noregi, at hann var kosinn til biskups á Hólum,

ok þessu \ar lýsl á kór. Málti hann uú eigi viö dyljast hvat

samþykkl var. Viðr þessa hluti var lionum nijök áhyggjusamt,

þakkandi guði ok hans sætu móöur Marie fyrir alla hluti við

sik skipaöa ok veitta. Ilélt hann sæti smu í kór ok klaustri.

Um sumarit á Olafs' [messuj síðari kom sira Egiíl Eyjólfsson

til I>íngeyra meö boðskap erkibiskups; hafði hann fyrir fám

dögum komit til landsins á því skipi sem kom viö Gáseyri;

var boðskaprinn svo felidr, at þat vóru tvö bréf meö hangandi

innsiglum; var sá skihiíngr í þeim: annat, at erkibiskupiun guf

a) [ b, V. J?. 2) ^ ;
Mariu, ^-l.
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honum upp tnllar sakir, þær sem iiann hal'ði gjört í mót Nið-

íirósskirkju, erkihiskupinum ok kórshræðrumj sotjandi þar í greiu,

sem heilagrar* kirkjn lög votta, at klaustra iunganga er svo

sem önnur skírn, ok livat sem haun heíir áör gjört í móti

guðs iögnm, gefst honuin upp , svo sem hann gengr undir

heihiga reghi. Annat hreí' var svo látandi, al erkihiskupinn,

með ráöi ok skipan alh-a kórshræðra, kaiis hróöur Lafranx tii

hiskups á llólum, með öHum þeim stétt ok iieiör, sem biskup-

ligri tign ok vegsemd til heyrir, confirmerandi lians vald, al

hann mœtti sem skjótast öðlast hiskupsvígslu.

38. At þessum hoöskap settuni ok yíh-lesnum þakkaöi

hann guði þessa gjöf ok vald ser veilta, ok alHr þeir sem

nálægir vóru. iMá þat ok hverr sem einn sannhga hugsa, at

þennan mann Laurentium kans framar guðlig miidi með heilags

anda tilvísan , en metnaðr, rikdómr eör femúla, þvíat þeir

sömu, sem áðr vóru hans mestu mótstöðumenn, kusu hann til

þessarar stétlar, svo at heilagr andi blés þeim þat í brjóst, án

nokkurs forgöngu, vina eða frænda. Lptir þessa hluli svo

fellda skrifaði herra c/ííc/us lil herra Ketils, sem þá var hirðstjóri

áíslandi, ok kom hann til þíngcyra, ok norðr tii sira þorsteins

ofj'icialis. Riðu þeir alllr samt ok herra eleclus lil Hóla; var

þar fyrir búin veizla. Á Laurentiusinessn dag var lýát yfir kór

boöskap h[erra] erkibiskups um kosníng Laurentii, ok lýsti herra

Ketill þorláksson. Var þá súnginn Te demn með hríngdum klukk-

um, ok leiddi herra Ketill ok sira í>orsteinn officiaiis lierra electum

til sætis. Skildu þeir herra electus ok herra Ketill með hiniii

mestu blíða. Lét herra clectus líta yfir góz kirkjunnar á Hólum,

ok var mjök snauðHgt tilkomu fyrir allra handa sakir. I>á hafði

guð sýnt þat um vorit áðr, at honum líkaði vel tilkoma Laur-

entii. llak upp reyði á land slaöarins á Hólum, er í Brimnesi

heitir, var sú reyðr bæ.ði góð ok niikil, svo at á var framarhga

á fjórða hundraði vœtla, svo at menn mundu eigi nokkut rekald

betra hafa á land komit þá nýHga. Tók herra electus Skúla

prest íugason aptr til ráðsmanns á Hóluia, sem lengi hafði

liaft um daga Jörundar biskups, ok þótti góör forsjámaðr;

vandi sira Haniði hann við í fyrstu, þá er liann var ráösmaðr.

Sölva skipaði hann bryta, ok Guðrúnu Skeggjadóttur , hús-

freyju^ hans, ráðskonu; vóru þau hinu-* rosknustu forgangsmenn

i) heUagre, 4. 5) hcyspreyi", 3) hina,
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bæði. Yóru þessir nienn svo lengi sem hann var biskup.

Fyrir öilum útbiunn slaðarins lét hann skipa ráöna menn ok

roskna
;

iýsti liann því fyrir öilum mönuum, at liann vildi allnn

setníng lála hafa sem Jörundr biskup lét hafa; sagðist herra

elcclm eigi vilja lil hlutast dagligra ráðaj ulan kjallara sínum ok

fatabúri, ok stjórn kennimanna, ok því offri sem gæfist í vað-

málum
,

þat lét hann gefa fátækum mönnum. Maríumessu

hina fyrri prédikaði liann , ok veitti sæmiliga þeim d[ulgandi

mönnum, sem til slaðarins vóru komnir; þólti þá þegar gleðj-

asl kirkjan ok staðvinn í lilkomii slíks formanns. EpUr Maríu-

messn reið hann norðr til Möðruvalla; vóru þar þá öngvir bræðr;

!ét Auðunn biskup skipa þeim á presla vistir: var bróöir

I>orgeirr í Jjögmannshlíð svo sem þíngaprestr, en bróðir þórðr

á Víðivöilum í Skagaíirði, cn bróðir J>orbJörn ok bróðir Brandr

fóru heim til llóla ok önduðust þar. Tók Uólaslaðr, frá því

klíuistrið brann, alla ávöxtu af staðnum ok öilu því gózi sem

þar iá nndir; vóru þar tveir prestar með ráðsmanni, ok tveir

djáknar. Mátti í slíku sjá, at herra Laurentius átti mikinn

vanda, er hann kom til, þvíat hann [sá] gjörla, at þat var í

móti guðs lögum, al reglubrœðr væri úti í verökUi sem aðrir

veraldar prestar, en þó vildi herra electus þar ekki at gjöra,

fyr en hann hitli crkibiskup. i>aöan fór hann til Mú[n]ka-

t>verár, ok var þar formannslaust, þvíat t>órir ábóti var af

seltr ábótadæminu , sem vér gátum , ok var hann í Noregi.

Skipaði herra electus Jíorg Sokkason frá þíngeyrum formann

yfir þverár - klaustri , svo in temporalibus sem in sinrituatihus

.

Samdi bróðirl3ergr þar þá þegar ágæla siðu. þaðan fór herra

etectus norðr til Grenja[ðar]staða; hélt þá staðinn sira Jón

Koðransson, er honum var skipaðr af síra þorsteini ojficialu

Skípaði etectus okhmwm þar allt, |þar til] sem hann kæmi aptr

af Noregi. Reið herra eteclus þá heim til Uóla, ok var heima

um vetrinn. Skipaði hann Ólaf IJjaltason* , er þá var djákn,

skólameislara^ heirau á slaönum, ok fékk þar klerka til, þá sem
til skóla gengu dagliga. J^egar tók hann þá eptir at reikna

framferði manna í biskupsdæminu , svo læcðra sem leikra,

áminnandi þá dagliga at aílétta sínu röngu framferði, en öugar

framferðir stærri hafði hann þá, fyr en hann væri biskup.

i) B} Ólafi Hjaltasyni, A. 2) B, skólameistai-c, A,
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Kirkjan í Hvammi í Valnsdal átti tvo liluti í heimalandi,

en Finnbjörn hóndi Siguröarson átti þriðjúnginn. Kirkjan

þólti cleclo lítt haldui, þvíat Finnbjörn bóndi í'ór með hvoru-

tveggja, kirkjnlihitann ok þal sem hann átti. Vandaöi herra

elcctus um, ok vildi skipa kirkjuIiUitann presti nokkurum, en

hann færi með sinn hhiia. þetta vildi Finnhjörn cigi. far

kom, at herra eleclus setti liouum ániinníngar til lanst [at] láta,

ok sagðist mundu fram fara, í móli honum, [ef] haun lét[i] eigi;

at öðrum kosti bauð haun at kaupa at honnm sinn hluta fyrir

fullt verð. Kom þar um síðir, með góðra manna tillögum, at

Finnhjörn hóndi seldi sinn hUita í jöröinni fyrir lx hundraða,

vildi lierra electus svo frjálsa jörðiua kirkjunni til handa. Skip-

aði hann syni l)ans Egli Grímsti'mgur, ok fóru þeir þangat

búnaði sínum, en frú Guðrúnu ok íVú í>uríöi léði hann llvamm,

þar lil hann kemr aptr af Noregi. Visiteraði lierra electus

snemma um vorit um vestrsveitir , ok var á jíreiðabólstað í

Vestrhópi hjá sira |>orsteini skarðsteini á Jóns messu IJóla-

biskups. Var þá svo harör vetr ok vorit, al íjárfcllir varð,

Kom þá enu bati at Jóns messu liólabiskups.

39. llerra Guömnndr ábóti á l>mgeyrum ok bræðr töl-

uðu viðr herra electum um biskups líundir. Herra clectus svar-

aði, at hann [er] enn eigi fuHgjörr í skipan á at gjöra, fyr

en hann væri vígör biskup; bauð þeim at taka arhitros^ þeir

af sinni álfu, en hann af kirkjunnar álfu at Hóium, Staddist

þetta meðr þeim. Tók hann líóla kirkju vegua sira Jón Koör-

ansson, en ábóli ok bræðr tóku Lang-Orm , var hann prófastr

um Veslfjörðu, ok átti HoUs stað í Önundaríirði. Skyldu þat

hvorirtveggju halda, sem þessir gjörði um, þar til erkibiskup-

inn gjörði um. Vóru þeir í þessari gjörö sem elcctus var at

l>íngeyrum. Var þat þeirra gjörð, at I>íngeyrastaðr ok klaustrið

skyldi halda UjaUabakka, sem Jörundr biskup haföi lagt áðr

til I>íngeyra, en Auðunn biskup liaföi tekit af þeim, ok gaf

siraJóngeiri presti, ok þar bjó hann nokkura vetr. i>ótti ábóta

ok brœörum þetta of U'tið fyrir tíundirnar, ok þó skyldi þetta

standa, þar til erkibiskupinn gjörði vegu á; skildu þeir með

þessu.

Um sumarit var tekit far clecto með Klement bónda Atla-

syni í Krafsinum, ok þeim mönnum, sem hann hafði með

sér. Fóru þessir menn með honum: sira EgiU Eyjólfsson,

9
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sii'ca 8teplian[, Aðalbrandr djákn Magnússon, Eirekr rauör*,

ok skipsveinar. Sat [herríi] eleclns ú Möðruvöllum um suniarit,

þar tii hann fór í skip. Aör en þeir léta út, nokkrum döjí-

um úðr, kómu þrjú skip á Gáseyri, eigi lengr ú meðal en mat-

máls slund , öll af ISoregi; var þar Ilallkell bóndi á IJnglands-

bollanum; Sigvaldi ú öðru, er Elftrin hét; it þriðju skipit hét

Glóöin, ok var þar á sira SnjóH'r. I.úgu tvö skip úðr fyrir í höfn-

iuni ú Gáseyri; var þar gott til varníugs norðanlands. llittust þeir

sira Snjólfr ok eleclus; vildi hann öngva lotníng gjöra honum

;

töhiöast þeir viö nokkra stand, þó heldr stirt; at síöustu spurði

eíectus : ^^viltú minnast til mín at skihiaði?" — Snjólfr svaraði

:

^^ekki, Lufranz, vil ek kyssa þik, þvíat þat má vera, ef stundir
H

líða, at þat kallir þú Júdas-koss'\ Skildu þeir með öngri blíöu.

40. Nú er frú því at segja, at lílemens bóndi ok herra

eícclus létu út af Gáscyri; var þat ín festo BertinP abhalis;

byrjaði þeim vel norðr fyrir Langanes ok svo auslr fyrir í haf;

höfðu þeir byri stóra ok hvöss veðr. Vóru þeir stuttan tíma

úli, ok tóku llálogaland norðr við Urunney ; var þar skergarðr

sein þeir kómu; kenndu þeir sik þó, hvar þeir vóru komnir;

skutu þeir báti, ok bar bússuna skjótara en þeir ætluðu upp

á fiker; rifnaði skipit neðan, ok var skjólt undan kjölrinn, ok

sé niðr allr farnninn. Fór herra víectus í bát ok konur allar,

ok allt þat ófrœknara var fólkit, en sumir fóru með viðum til

lands; sira EgiII fór á siglulrénu lil lands. Komst allt fólk

til lands , utan ein kona sálaðist þar , sú er |>órdís hét,

ok var kölluí blómakinn. Ejárhlalr allr týndist þar ut mest-

um hlutum í fyrstu, en þó varð borgit miklu af, þvíat þeir

krökuðu app spýtíngana ok pakkuíia , ok svo lýsisföt , en

skreið var þá engin flutt. Komst herra electus fyrsl ú land,

ok þó með miklu vosi , sem líkligt var. Stuttan tíma var

hann þar , áðr en houum var fenginn ok leigðr byrðíngr

einn suör tíl l>rúndheims; var þar í skipi með honum sira

EgiU, ok bróöirÁrni son hans, ok nokkrir þjónustumenn hans

meö djúkna Aðalbrandi; en sira Stephani skipaði hann at vcra

epiir við skipbrot, ok látu upp kraka þat sem fengist af gózi;

var hann þar um velrinn ok nokkrir sveinar staðarins á Mólum

með honum. Kom herra clcctus meö sínum fylgjorum til f»ránd-

i) [ B; AÍ^albrandsson Eirekr Brandr, /í. t) H ( 5, Sept,): Martini, A»

I
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heims, ok var lierra Eilífr erkibiskup þar í býnum. Gekk

herra ekcíns upp ú biskups garð , ok at feng[u]u orloíi gekk

hann inu , i'allandi fram fyrir erkibiskupinn
,

biðjandi hann

fyrirh'Uníngar fyrir þá hlulij sem hann hafði honum á móti

gjurt. Stóð erkibiskupinn þegar sjálfr upp, reisandi Lauren-

tium upp, ok bað hann at vera velkominn, ^^allt er þat upp-

gefit áðr", sagði erkibiskup, ^,sem tjást má í brefi því, sem

ek senda yðr, svo ct sama biðjum vér, at ef í nokkurum hlutum

liöfum vér vorðii oll'ara mcð yðr, fyriiáti þér þat oss". Laurentius

sagði þat skylt vera. Bað erkibiskupiun hann segja sér, hversu

bonuai hefði gengit til síöan hann fór uf íslandi. Herra electus

sagði honum allt liversu farit haí'öi , svo um skipbrot sem um
aðra bluti , ok at hann var þar svo kominn kostarlauss ok

hans mcnn. Krkibiskupinn harmaði þat, en bauð honum upp á

sinu kost, ok at hafa borð með sjálfum sér ok sveinar hans, á

erkibiskupsins garð. Herra eíectus þekktist þat gjarna; þótti bezt

al eiga viðr bann þar um. Var sira Anii þá ráðsmaðr á erki-

biskups garði, var hann kallaðr vaði; var hann systurson Eilífs

erkibiskups; varð haun síðan crkibiskup eptir herra Pál erki-

biskup; vurð hanu hinn kœrasti via electi, Gjörðist svo

sem vér sögðum
, ut licrra electus sat yfir borð hjá erkibisk-

upinuni um vetriuu. SiraEgiU sat á ráðsmann[s]stól, en aðrir

eptir tilheyriiigum sessum. Stefan llauksson kaus electus at

bera ker sitt ok þjóna sér, þvíat hann var íslenzkr; var hann

binn mesti meistari á margar listir, gullsmíð, gröft ok uppkast;

lét herra electus hann búa Jóns bolla llólabiskups, hvern hann

hafði til llóms; var sá bolli óræktr áðr á Hólum, en Lauren-

tius. lét búa hann, ok diklaöi sjálfr þau vers, sem þar eru

grafin á. Margir hlutir vóru þeir, er herra electus hafði noterat

upp áðr, um vandamál þau, sem Hóla biskupsdæmi höföu til

borit, cplirspyrjandi , hvut erkibiskupinum sýndist þar lög um
vera, þvíat banu vildi í ölium hlutum laganna geyma. Sat

herra Laurentius þar ura velrinn hjá erkibiskupinum, ok gjörði

hann í öllum hlutum ástsamliga við hann ok hans menn. —
Um haustið

,
þut sumur sem berra Lanrentius sigldi, kom til

íslands herra Jón biskup Jlalldórsson til Skálholts; gjörði

hann vígslur af báðum biskupsdæmum ; var þá vígör sira Páll

l>orsteinsson ok sira Ólafr [Hjaltason] til presta af Hóla bisk-

upsdæmi, ok margir aörir.

L B. 55
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41. Nú er frú því al segja, at herra Eilífr erkibiskup

kallar at ser biskupa: herra Auðfnin lijOrgvinar biskup ok

herra Vilhjáhn biskup af Orkneyjum; kómu þeir iii I»rándheims

in feslo Johannis bapíisie. Vígði iierra Eih'fr erkibiskup Lau-

reniium til biskups með öllum þeim heiör ok sœmd, sem heihig

kirkja heldr ok geymir í sh'kum Idutum, með iögligum siðvana,

fyrrnefndum biskupum atstöndundum. Nokl^ru áðr kom sira

Siefan um vorii noröan af IJálogalandi á ])yröíngi suðr tii J^ránd-

heims með góz IlólasUiðar. þai bar tii skjótt eplir, sem Lau-

rentius var vígðr til biskups, kœrði bróðir Ingimundr Skútuson

upp á llólasiað ok Laurentium biskup, fyrir þat upp var gengit

koslr á INlöðruvölhmi, ok burt reknir alhr brœðr, en Ilólasiaðr

ok biskupinn hefÖi tekit undir sik allan ávöxt af Möðruvalla-

stað. Var Ingimundr þá bróöir á Elgisetri undir reglu heilags

Augustini. |>essi ákæru svaraði svo Laurentius: ,,þat er góð-

um mönnum kunnigt, at klaustr á Möðruvöllum var upp gengit

sem ek var cíeclns ^ með því at AuÖunn biskup gaf bræörum

þœr sakir, at fyrir óskynsamliga meðCerð Ijóss þess , er þeir

böföu drukknir með í'arit um nótiina, sem þcir kómu af Gáseyri,

mundi hafa lagt upp í þá refla, scm í kórnum vóru, en sumt

niðr í skrúöa- kisiu
, þá sem þeir luku upp, þvíat þar* þótti

mest upprás cldsins. Kvaðst^ Auðunn biskup ei skyldr at láta

smíða þeim upp klaustr, [eraf** þcirra vangeymslu hcfði iil komit

þessi skaöi". Erkibiskup svaraði: ,,viti þer vel , at þat eru

lög kirkjunnar, at klaustr þat, sem í fyrstu var funderat, skal

um aldr ok æfi standa, ef engi forföll mcina-, hafi ok lagzt

undir staöinn á Ilóium landskyldir ok innrentur staðarins ok

klaustrsins , hverr mun þá eiga upp at halda oða láta gjöra

klaustrið, utan Ilóla biskup ; cn þeir bræðr , sem saunprófaöir

hafa oröit at því, scm þér sögðut, se reknir í harðasia klausir;
r

munum vér ok skipa jW/m- í/e76'^a/05 út á Islandi, at láta daíma

vorra vegna um sagt mál". llerra Laurentius sagöi sér þat

vel líka; gjörðisi þá ok ekki meira at því máh þá at sinni.

42. IJerra Guömuudr ábóti liaföi þá ok skrifai uian tii erki-

biskups um líundamál; las bróöir Árni allan processum ok próf

þíngeyra klausirs fyrir erkibiskupi ok kórsbræörum. Erkibiskup

sagðist ok vilja heyra andsvör Laurentii biskups, ,,því at oss

l>at, A. 2) kuezí, Á. 3) leiÍJr.j ea,
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var sagt, at þá er þér vórut þar í klaustri sýndist yðr þat lög,

at fíngeyra staðr ætti biskups Imnclir, eptir því sem hinn úngi

bróöir, son yðvarr, liefir sagt oss". — [Laurentius svaraðij: tiSana-

spurt liaíi þer, niinn herra, at svo seni ek var í klaustri at

l)íngeyrum, sinnta ek því, sem ek mátti framast, at klaustrið

mundi eiga líundir eptir gjöf hins heilaga Johannis, fyrstaHóla

biskups, er funderaöi klaustr at f>íngeyrum, en þó at hann

vœri góðr inaðr, mátti hann ekki lengr gefa en um sína daga,

ok gjöra ekki j^rwjiidickm eplirkomundum biskupum á Iióhmi'\

Bróðir Árni son hans svaraði : ^^þat hafi þér sagt, þá þér vórut

ál>íngeyruin, ut haldast ætti, síðan tveir næstu biskupar honum
samþykktu ok l»éldu g[j]öfina óbrigðuliga. Nú héldu því heldr

ij biskupar eptir hanu, at svo er reikuandi til, at uin daga vij

bisknpa næslu eplir hann lágu tíundir [undir í>ingeyra klauslr], allt

framan til [al] Jörundr biskup tók undan á dögum Vermundar

ábóta". — ,,llaf þökk fyrir, úngibróðir', sagði crkibiskupinn, J)ú
fylgir klaustri þínu. Biðjum vér yðr, herra Laurentius, ok svo it

sama bjóðum vér, at þér skipií vel viðr klaustrit, ok látið oss

eigu þal at frétta". [Laurentius biskup mælti>; ^yúi þér þat

pactum confirmera, sem vér Guðmundr ábóti ok bræðr gjörum

vor í meðai". Erkibiskupinn sagðist þat gjarna vilja. Gjörð-

ist þar ekki meira at.

43. l>at gjörðist þá ok til tíðinda, at sira Egill þá Grenj-

a[ðar]stað af crkibiskupi, þvíat honum þótti hann í sínu valdi

vera, ok undan genginn fyrir vanrœkt Auðunnar bisknps. Om-
bunaði herra Laurentius biskup erkibiskupinum fyrir kost sinn ok

sinna manna, svo honuni vel líkaði; ok svo sem herra Laurcnlius

var húinn, tók hann blítt orlof af erkibiskupinum
;
gaf hann herra

Laurentio sæniiligar gjafir, ok skildu með sönnum kærleika ok

vinátlu; fór herra Laurentius suðr til Djörgvinar, ok var hon-

um tekit far í skipi Bassa bónda. Létu þeir í haf ok uröu

vel reiðfara, ok tóku land á Eyruni in fcslo Bertini^ dagstætt

sem hann lét út af Gáseyri. Vóru honum sýslaðir hestar, ok

reið herra Laurentius biskup norðr til Hóla, ok urðu allir menn

á staðnum honum fegnir; söng hann fyrstu messu á allra

heilagra messu.

41, Nú er frá því at segja, at þegar sem Laurentius settist

1) [ b. V. B.

Ö5^
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heima á llólum formeraði lianu úgæla siðu, fyrst þat sem liann

sjálfan snerli , ok svo öllum öðrum útaf; [ok því viljum vér

segja greiniliga Iians siðu ok luiltu, því þar er murgum góð-

um manni eptirlíkjanda, þeir sem með góðu framferði vilja

vera, bæði lil andligra hluta ok veraldligra. llöfum vér þat

eina um lians liáttu ok siöferði hor samsett, at vér viljnm

fyrir guöi svara, þvíal svo var þessi maðr slööugr ok staðfaslr

í sínu framferöi, at svo háttaði hann scr í sínu siðferði allan

tíma, sem þú mundir sjá hann tvö dægr, nótt ok dag, ef þú

hefðir verit hjá honum^. Svo var hann stöðugr ok góðfúss í

guðligu embætti, at hann fylgði hvcrri tíð, óttusöng ok aptan-

söng, messum ok dagtíðum, ok engi hhitr bar ok svo nauösyn-

ligr til, at hann lct þat allt um líða fyrir aðstööu hcilagra tíða

svo um vetr scm um snmar , nætr sem daga. Klcrka þá sem

sýngja átlu eða lesa, djákna ok klerka, Ict hann svo typta, at

þeir gkyldu þat réttliga gjöra. Skólameistara skipaði hann sira

Ólaf lljaltason, at kenna ^ra?mna/ícam. Tók hann marga klerka

tii kennslu, ríkra manna sonu, ok jafnvcl marga fátæka, ok

lét kenna þeim
,
þar lil þcir vóru vel færir. Lét hann jafnan,

meðan hann var biskup, skóla halda merkiligan, kcnndi ok mörg-

um bróðirÁrni; gengu til skólajafnan Qmtán eðr tleiri, Skyldu

þeir, semlesa áttu, hafayílrum kveldit áðr fyrir skólameistara,

ok taka hirtíng af honnm , ef þeir læsi eigi rétt cðr sýngi.

Sira Valþjóf skipaði hann reclorem chori^ skyldi hann skipa livat

hverr skyldi sýngja; lét hann ok saman kalla presta ok djákna

ok alla klerka fyrir stævstn háUöir, jólok páska, Maríumessur;

prédikaði hann þá, ok gjörði scrmomm^ hversu þeim byrjaði

fram at fara á hverri liálíð, áminnandi þá at gjöra játníng sína,

einkanliga cf þcir hefði nokkrar syndir með sér ójátaðar.

OII summum fesUnn söng hann sjálfr fyrir, ok söng messu

ok prédikaði sjálfr, bæði klerkliga ok góðfúsliga, svo at þar

fyrir kómust margir við til iðranar ok yfirbótar. Stóð sira

Valþjófr jafnan Ujá honum ok var hans caj^eííantis. Sama
messudjákn lét hann jafnan þjóna sér í hámessu, þat var Ein-

arr djákni ílaniðason, hvern hann elskaði framast af öllum

sínum klerkum, ok hélt hann fyrir sinn sannan trúnaðarmann.

Messuembætti sjálft framfiutti hann með sannri góðfýsi ok tára

i) C V. í n.
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úthellmgii , ok svo viðrkomandist, at ineir málti beyrast grátr

ok hixti en orðagrein í lágasöngunum , at þeim sem hjá

honum stóöu. Öll signa gjöY^i [liann] merkiliga ok hófsamliga,

svo at hvorki mátti þykja of seint né of íljótt, heldr með sönn-

um hætti. Eptir messuna, sem [hann] kom í skrúöhúsit, ásak-

aði hann slundum djákna ok klerka fyrir þat, sem honum þótti

órækliga fara í lestri eðr söng eðr öörum hlutuin. [fat mátti

hann ekki sjá, [at] djáknar heföi rúma stakka undir messuklæð-

um ok dalmatikum, segjandi þeim, at þar fyrir rifnaði messu-

klæðiu ok skrúðinn. Svo et sama skyldi engi prestr eðr

djákni dirfast al hafa kápur undir sloppum, svo at þar utan

yíir hefði þeir kantarakápur, segjandi þá rífa af sér skrúðann,

er ofau var togaðrumþá^ llvorki vildi hann láta tripla- eða

tvísýngja, kalíandi þat leikaraskap , heldr sýngja siétlan söng,

eptir því sem tónat væri á kórbókum. llinn sama setníng

vildi hann hafa láta á hringmgum sem verit hafði um daga

Jörundar biskups: fara út um vetrum nærri miðri nótt; vildi

at góðr svefn væri eplir sunginn kennimönnum, þeim sem út-

feröir heföi. Hvern tíma sem hann söng messu skyldi inn

taka V fátæka menu, ok gefa þeim nógan mat í eitt mál.

45. þessirvóru dagUgir siðir herraLaurentii biskups. Sem
bríngdi til óttusöngs las hann Maríutíðir meðan hann klæddist;

svo et sama iásu klerkar Maríutíðir úti í kór, meöan hríngdi.

Sem samhríngdi kom biskupinn út, ok var í sæti sínu um
allan óttusöng, sýngjandi meö öðrum klerkum. Eptir sönginn

gekk hann inn til berbergja sinna, ok þegar sem hann kom í

herbergin gekk hann inn í studium sitt, ok byrgöi sjálfr at

sér; skyldi þar enginn inn koma utan hann einn saman; var

hann þar nærri óltusöngs stund eiun saman, var þar ok myrkt,

[ok kom svo jal'nan til annara manna^ at hans kinnr vóru votar

af tárum. Síðan gekk hann upp í svefnstofu sína, ok í sæng

farandi var honum fengit Ijós í skonsi, las hann lengi psalt-

ara; var þat lítil stund [at| á hann rann svefnhöfgi, þar til hringdi

tii imma. Las hann inni meðan hann klæddist ok þvóst. Sem

hríngdi til formessa gekk hann til kirkju, ok var í sæli

shiu meðan hún var súngin, gcfandi blezun eptir messuna;

gekk biskup þá út af kirkjunni, ok um kirkju. Hvern dag,

i) [ V. í JU i) Á; trifla, J$, 3} [ J?; innkomancU svo, A,
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þann sem komast mátti, sat hann í consistorio sínu, málum at

skipa ok önnur nauðsynlig erindi at gjöra, þcirra manna sem

lil vóru konmir, eðr þal scm staðnum tii bar. Gjörðist þclta

þar til er hríngdi til tcrciam, Fór biskupinn þá þegar út, ver-

andi at tíðum fram yfir messu ok nonam; eptir þat til borðs.

Presta sína alla Ict hann sitja yfir sitt borð, glcðjandiþá, ok alla

þá sem til kunnu at koma, með sæmihgum kosti ok máldrykkju,

[annathvort mjöð eðr mungát; drakk bisluip jal'nan eitt hvcrt

ker til presta sinna sérliga, svo sem hann var bloðlátinn
'

, eitt

ker ura kríng til hvers, er^ góðir gestir kómu til garðs; öll

dujjplicia var sæmiliga drukkit, en allar hátíðir ómælt, svo sem

hverr vildi framast. Til hins sama var þá at ætla á llóiastað,

hvort sem skip var nokkut á íslandi eðr eigi. Viðr alla gesti

sína Ict hann gjöra sæmiliga; sátu þeir ailir uppi í hans stoí'u

sem framavi vóru; skyldu þcir sem sálu hjá honum sjálfum

drekka sem þá lysti , ok engi meira en hverjum bezt líkaði;

var at þeim öngu'^ meira sótt, sem ágjarnari vóru til drykkj-

arins, svo at þat var þeirra skuld, sem illa fóru af. Jólaveiziu

lét hann jafnan sæmiliga halda prcstum ok öllum klcrkum,

próventumönnum, bryta ok ráðskonu, ok öllum heimamönnum,

svo at allir höfðu nógan fögnuð. Um páska var veitt hóf-

samliga, ok svo um hátíðisdaga á langaföstu. Svo mikla for-

sjó hafði herra Laurcntius, at afla inn drykkjarföng at hvar

sem fá kunni þau á íslandi*. Parta haföi [bannj jafuan í ís-

landsförum^ tveimr eðr þrcmr ; vóru lestrckar hans Grafar-

Leifr ok Eirekr rauðr; átti Ilólastaðr optast nokkut í þeim

skipum, sem kómu til Islands. Skipaði hann þá geymslumenn

á kjallara sínum, sem hans trúnaðarmenn vóru: Ketill Halls-

son um tvö ár fyrstu, sem hann kom til íslands , en síðan

Einarr djákni , hvcrr liafði æ síðan meöan hanu var biskup.

Eptir máltíðina dagliga reikaði hann fyrst; fór hanu þá í siU

studium ok studeraði hann í bókum; skrifaöi bann upp á vax-

spjald, noterandi þat , sem hann vikli hafa scrllga or bókum,

ok þar eptir skrifaði Einarr djákni upp í kvaterne eðr bók, svo

at biskupinum var tiltæk, nær hann vildi á líta ok þat frammi

hafa. Enginn maðr skyldi koma upp í iums herbergi, nema

i) þaiin. -4. eí), Á, ») getg.j ölliuii, A,

4) [ ok lengstiuii siærstii h6,tíi6ir lét haun scttar Ycrt)a frít)a.r vcixJur, //.

&) hör V. 2 blö^ í 1} C-fönun tv. e. þr., 0. s. frv.).
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orloís bæði; var þar skipaðr til lokusveinn , al geyma lier-

bergjanna daglíga, ok svo á nælr. Jafnan sem rökkva tók á

vetrinn sagði Eídíut íljákni biskiipinnm heilagra manna sögnr

á norrænu, eðr stundum las latínusugurj þar til sem hríngt

var til aplansöngs; gekk biskupinn þegar lU tii kirkju um
fyrslu hríngín[g], lesandi svo sálutíðir með klerkum. Eptir

kveldsöng gekk biskupinn heim til herbergja sinna, ok þá eptir

liJ borðs. Jafnan lét liann einn hvern klerk lesa kclionem fyrir

borði sínu; gjorði þat iðugligast Óblauðr djákni þorsteinsson.

Eplir máltíðina um kveldit reikaði biskupinn um baðferðir um
gólf, ok síðan fór hann í sæng sína; hafði hann þann svefu

mestan, sem hann Iiafði framau lil söngs. Aldri koni herra Lau-

renlius inn í staðinn, nema þá stundum sem honnm var sagt

at danxleikr var hafðr á kveldum
, þá lét hann bera fyrir sér

skriðljós inn í stóru stofu, fyrirbjóðandi hverjum sem einum at

hafa danzleik þar á staðnum. Mikit vandíæli hafði herra Lau-

rentius um framferðir lærðra raanna, hárskurð ok klæðaskurð,

ok þeir hefði öngar sundrgjörðir þar í hans biskupsdæmi;

svo ok um lifnað þeirra, þar mest, sem honum þótti úr hófi

ganga, svo ok þá menn, sem með meinum vóru saman, hvort

sem var í hórdömum eðr frændsemis speilum.

46. {>at er eigi gleymanda, heldr góðum mönnum birt-

anda, hversu margar ok fagrar Olmosur hann lét gjöra af stað-

arins gózi á llólum sem hann var biskup. AUt prófustsdauni^

,

þat sem féll í sakeyri ok öörum sektum
,

gaf hann fátækum,

þeim sem mest vóru þurfandi, eiukaniiga þeim sem áðr höfðu

í búi verit, h'kþrám, blindnm, eör þeim sem mestan krankdóm

höfðu. þar til skipaði hann presta at lála reka prófastsdæmi,

hafði þat fyrst sira Páll þorsteinsson , en síðan sira lijörn

Ófeigsson, skipaði biskupinn þeim slíkt af, sem lionum líkaði,

fyrir arniaíðu sína, ok þetta hélzt um hans daga. Var þetta

mörgnm þurfundum mikil lijí»lp
j

t^" i^llií' létu úti með góðum

[hug]. xij ölmosLimenn skipaði hann at vera skyldi heima á

IJólum ok útbúum staðarins ; vóru þessir bæði fæddir ok

klæddir. Á laugaföstu vóru iunteknír timm fátækir, ok vóru

þeir íram yíir páskaviku. Á Mikaelsmessu á haustið skyldi

ráðsmaðr stika niðr xx^ vöru [í vaðmálum
,

þelta skyldi gefa

i) i Skagatirí^i, b. v. Ann.
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fátækum mönnum í vald' um vetrinn ok fram yíir hvítadaga.

[Skyldi gestamaðr þetta út gefa, ok skipta meö fátækum^ mönn-

nm, þeim sem lionum þótti mcst þurftugir, eðr biskupinn vís-

aði til hans, fyrir stœrstu hátíðir, ok var þar til valdr dyggr

maðr, góöfúss ok skynsamr, var þat forsteinn forleifsson.

AIR þaL góx, scm gefit var [í vaðmálum^^ árliga til sUðarins,

lét hann hera heim í herhergi sín, ok lét hann alit gefa fá-

lækum mönnum*. — J>at er ok merkjanda, al hann hafði þann

klæðabúnað, sem múnkar hafa, kuíl með skrúð yztan, [því at^

hann sagði þat reglu, þó at biskupar vœri af svarlmúnkalifnaði,

þá œtti þeir at halda þann hahitxim^ sem þeir vóru af reglu-

Jifnað[ijnum kosnir. Stami[n]am^ með ull hafði hann næst sér.

Skóla setti hann á staðnum, ok lét kenna latínu; héit þann

skóla sira Olafr IJjaltason
;
gaf hann honum Valla stað í Svarf-

aðardal, segjandi, at þann staö sk^ldi æ sá hafa ok halda, sem

skólameislari væri á ílólum. Kenndi sira Valþjófr söngnám.

47: I>ann velr sem Laurenlius biskup var fyrsian á

Hólum, var tíðindaiaust víðast á íslandi. Jíróöir IJergr Sokka-

son var kosinn af herra Laurentio ábóti al Múnka-l>verá, var

hann vígðr einu ári síðar af honum heima á Hólum, var hann

formentr maðr, umfram flesta menn þá á íslandi, [um] klerk-

dóm, letr, söng ok málsnild; samansetti hann margar heilagra

manna sögur í norrænu, sem birtast mun ok auðsýnast meöan

þetta land er bygt. llér yfir fram hafði sá góði mann ágætt

siðferði með klaustrligum hfnaöi, vóru þeir IJergr ábóti ok

Laurentius biskup í kærligri vináttu, þvíat Laurenlius biskup

var lærifaðir hans. Um vetrinn fyrir langaföstu sendi herra

Laurentius bróöur Árna, son sinn, suðr í Skálholt til herra

Jóns biskups, biðjandi hann at hann vígði hann ölium vígsl-

um ok tii prests. Kom bróðir Árni norör eptir hvítadaga, þá

vígðr prestr. Sýndist herra Laurentio biskupi þat fegra, at

faðir legði eigi vígsluhendr yílr son sinn holdligan; stóð ok

bróðir Árni aldreigi hjá föður sínum , ncma þá hann fermdi

börn. Var bróðir Árni hinn bezti klerkr ok versificator ^ ok

j) [ leii&r.
;
þetta sk. g. i'. ni. í v. í val&inálum,

2) [ skyldi
J).

ú. 0. sk. m. f. 111. gestamaibr, .4.

3) [ í klippíngum, vöru ok hafnarvoí)iim, Ann.

4) ok mundi J^at veríia hit niinnsta xc árliga, b. v. Áun.

ð) [ leií)r.
; þat, Á. 0) stamiu, Á,



Tjmirentius saga. mSKUPA SÖGUR 851

kenndi mörgum klerkum ; fór hann hvern tíma í visitacionem

meö herra Laurenlio fööur sínum, ok svaf í einu herbergi ok hann

;

hafði hann ok innsigU biskupsins ok brefagjörðir, ok Einarr djákni.

48. J>ann sama vetr, sem Laurentius biskup kom út um
haustið, var kyrt á íslandi ok engi merkilig tíðindi gjörðust;

stýrðu þá hiskupar fyrnefndir, herra Jón Skálholli, en herra

Laurentius Ilólaslað; var þal mál manna, at á íslandi mundi

varla verit hafa meiri lalínuklerkar en þeir vóru; var ok harðla

kært þann tíma í meöal þeirra. Á öðru ári hiskupsdóms Lau-

rentii bauð hann með ráði allra lærðra nianna í ITóla biskups-

dæmi , at festum corporís Christi skyldi sýngja liátíðiiga sem

smnmum festum^ þvíat þat var nýliga nutt út af herra Jóni bisk-

upi; var sú hátíð lögtekin á alþíngi um sumarit. Um haustið

eptir gjörði Ijaurcntius bisknp vígslur heima á llólum; var

þat sem annat mcrkiligt um stjórn hans, at hann prófaði sjálfr

klerkana, ok bunn sjáll'r talaði fyrir þcim, hversu þeim liæfði

fram fara með þeirri vígshij sem þeir tóku, rannsakandi smá-

smugliga þcirra lifnaö ok kunnáttu, áðr hann vildi þá fram vígja;

i'ór hann mest at því, hversu þeir súngu ok lásu í hcilagri kirkju.

|>á sagði hann . , . .* taka heilagar vígslur, sem börn áttu í von-

ura, ok vildu eigi lil segja ; ok sem þat varö opinbert, setti hann

á þá stórar skriplir, ok lét þálangan tíma missa síns embættis.

Á eptirfaranda ári, seni herra Laurentius kom út, kom

ekki skip til Íslands. llm vorit epir riðu þeir Guðmundr ábóti

ok Benedikt bóndi Kolbeinsson lil Hóla. Eptirleitaði Guð-

mundr ábóti hversu hann vildi skipa um. tíundir, sem langan

tíma höfðu hrærð verit í meðal I>íngeyra ok lióla kirkju; tal-

aði herra Lnurentius biskup svo lil Guðmundar ábóta^ : ^^tveir

eru kostir, sá at kæra fyrir mínum herra erkibiskupinum eptir

tíundunum, en sá er annarr, at ieggja öll þcssi mál undir vort

vald ok umdæmi", ok með ráði góðra manna kaus ábóti, at

biskup skyldi einn skapa ok skera þat sem hann vill vera Játa,

ok hann vildi fyrir guði svara, at þíngeyra klaustr væri skað-

laust af. Sagði biskup þá upp, at hann lagði llvamm í Vatnsdnl

klíuistrinu ál^íngeyrum til æfmligrar eignar. ,,Vitum [vér] vel",

sagöi Laurenlins biskup, ,,at svo mikit [vald] ok (lominium hefir

hverr sem einn Ilólabiskup yfir þíngeyra kiaustri, at aldrei fá

ábótar af I^íngeyrum kært af llólabiskupum biskupstíundir fyrir

i) mát) og ólœsilegl ifimtina, 404). a) Gutimiindr ábóte, A.

i
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vestan. Vazdalsá; en sakir þess, at vorir eptirkomendr sýni

ekki vald á klauslrinu at þíngeyrum, því viljum vór með þessari

gjöf ok tiliagi alla deiiii ok ákæru niðr se.tja meðan vor er lil

kostr; skulum vér ok skrifa til erkibiskups, at hann styrki

þetta vort sáttmái". Var þetta pactum gjört með liandlögum

ok bréfum. Gaf hen-a Laurentius þá ok próventu Kálfs bróður

síns til þíngeyra , vóru þat fjörutigir hundraða ; hafði herra

Laurentius biskup af þcssari gjöf heiðr ok sæmd, en klaustrið

á J>íngeyrum æfinligt gngn ok hhmnindi sem Uvammr er,

49. í þann tíma bjó t^orsteinn Kolbeinsson, bróðir Benc-

dikts, á lloltastöðum í Langadal; var frú Guðrún J>orsteinsdóttir

móðir hans ok þeirra bræðra. í»orsteinn var þá ókvuíutr, fylgði

bann þá óheimulu ráði, takandi sér til lags Guðrúnu Illugadótlur

;

vóru þeir |>orsteinn ok í>órðr Loptsson, er kallaðr var', fer-

menníugar at fríimdscmi , var þetta samlag þeirra opinbert

með barngetnaði ; fóru þau svo opinberliga mcð sínu ráði , at

hann lagöi hana í sæng hjá sér sem sína eiginkonu. Herra

Laurcntius áminnli í fyrstu blíðliga, at bann skyldi við hana

skilja, en hann var baldinn í sinni þrjózku, ok skipaðist ekki

við biökupsins áminníngar. Svo kom, at biskup Laurentius

fór fram meðr lagaprófi í móti þorstcini, látandi sverja frænd-

semi á mcðal fyrnefndra manna, I>orsteins ok þórðar; hann

var sá er Guðrún átti áðr. Síöan gjöröi biskup forsteini þrjár

áminníngar, stefnaudi honum tii llóia ok síöustu peremjHorie;

ef luinn kæmi eigi í sagöan Klaö
,

skyldi liann banusetja þau

Maríumessu íyrri heima á ilóliuu nieör steyptum kertum

ok hríngdum klokkum ; ok meör því at þau kómu cigi í slefn-

una ok þrjó/.kuðust, haldandi sik sem áör , fór þat fram , at

Laurculius bisUup baunselti þau á Marínmossu á kór á Hól-

um, meðr því formi, sem lög luíilagrar [kirkju] bjóöa framast

viðr þrjózka frammi hnfa. Auösýndist í þcssu einorð biskups

ok réttlæti: þau frú Guðrún ok Benedikt vóru hinir mestu

vinir hans, ok svo Hallbera abbadís á Stað , er var systir frú

Guðrúnar; hafði ok t>orslcinn mikit eptirgengi, þvíat hann var

þá forríkr maðr at auða'fum. Nú er at segja frá því, hversu

J>orsleiu[i] brá við þessar framfcrði[r] ok bannsctníngu, sem fram

fór á Hólum at IVlaríumessu. Svo scm hann var kouíinn undir

i) hér kynni aíi vanta oríi (viíirnefni J>ór^ar?J.
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borð á Hoitastöðun) , leit hann niðr í gaupnir sér, ok sem

hann leil upp, talaði hann: (^vita þykkjumst ek nú, Guðrún'*,

sagði hann, ^^at biskup á Jíóium hefir harða yfirsöngva yfir

okkr í dag, vil ek ekki aöra menn vefja í vandræðum með
mér, ok skiiiu þér alíir'', sagði hann, talandi til f'óiksins, .^eta'

hér inni, en ek mun rýma". Gekk hann þá undan borði, et-

andi einn saman , ok svo svaf hann. í ])urt hafði biskupinn

skipat áðr preslunum báðum; haíöi hann þó gjört þeim ónáðu-

iigt. Skjótliga eptir þcssa framferð riðu þau frú Guðrún ok

Benedikt til Uoltastaða, ok eggjuöu hann at ganga lil sættar

við heilaga kirkju ok biskup; kómu þau til nióts við biskupinu

á VöHum í Svarfaðardai , ok var þorstcinn leystr af biskupi af

banni, en Guðrún degi sröar í Árskógi. Sóru þau bæði skilnað

sín á miHi, ok svo gjörðist með guðs vilja, at þau skildu. Lagði

biskupinn alla ástundan [á], at hirta sitt undirfólk af vondum

framferðum, en eigi bannsetti hann opinberliga flciri menn í

Ilóla biskupsdíemi.

50. Einkanliga er þat mcrkjanda ok frá því segjanda, at

herra Luurentius talaði þat jafnan á prestastefnu , at þat væri

osetligt, at prestar þeir, sem ófærir kynni verða, sakir elU eðr

annarra sótta, væri reknir út á húsgang, eðr litil hjálp þeim

veilt af kirkjunni ok heunar gózi; þar [fyrir] setti hann ok

skipaði prestaspítal at Kvíabckk í Olafsfirði, ok keypti iandit

hálft at Arnoddi presti, en háU't álli kirkjan. Lagöi hann þar

tíl íjörðum ok kvikíjám ok bús búhlutum yfrit góz
;
skipaði hann

ok, at hverr prestr í biskupsdæminu skyldi tilleggja um næstu

þrjú ár, háiffaj mörkhverr; varð þetta stórgóz. Lambseldi bað

hann ok nm allan OlafsfjOrö, ok víða um Fljót, svo at brott

var alit til fimtigc, ok játuöu æfinliga biskupinum upp í jarðir

sínar. Svo ok eigi síör skipaði hcrra Laurentius vanhaga-fé

því, sem féll í stærrum málum, lil prcstaspitalans , sem var

af Benedikt Kolbcinssyni ok þorsteini bróöur hans, ok öðrum

ríkismönnum, sem brotligir urðu í þúngum skriptum. Vildi

hann því skipa prestaspílal at Kviabekk í Ólafsfiröi, at honum

þótti þar gott til blaulfi[sjks ok búðarverðar, ok þótti þat vel

henta gumhim mönnum lil fæöu. Úugan prcst skipaöi haun

þar tii ráðsmanns, er verit hafði áðr lærisvcinn hans at Múnka-

l>verá þá er hann var þar; sagðist hann þat hyggja, at hann

j) etib, A,

1
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mundi verða roskinn maðr til fjárhaga, en þat var Björn prestr

Önimdarson* ; var hann þar ráðsmaðr meðan Laurentius biskup

lifði, ok kómust þar undir nægtir alis kvikfjár ok kostar, svo

at þar skorti ekki þáLaurentius biskup sálaðist. Vóru þar þá

margir prestar. Sá sami Björn prestr var lengi ráðsmaðr á

Möðruvöllum í llórgárdal, ok var roskinn maðr til ráða, ok

fulldist þau orð, sem Laurentius biskup spáði honum. Sira

Snjólfr kom út fyrir sunnan land ok reið tii Ilóla; hafði hann

fengit bréf af noklcrum kórsbræörum, ok þeir báðu Laurentium

biskup skipa vel með hann. Vildi hami enga lotníng gjöra

Laurentio biskupi ; anzaði biskupinn ekki hans erindum ; fór

hann þaðan at finna Jón biskup í Skálholt, ok bauðst at þjóna

í hans biskupsdæmi; ráðlagði" hann Snjólfl at fara norðr aptr

til Laurentii biskups
;

,,eigi þér," sagði biskup Jón, ^^at auð-

T^ýkjf^ yðr við hann, þvíal hann er skipaör af guði yðavr yflr-

maðr; munum vér ok skrifa norðr með yðr til vors bróður,

ef þér vilit játa oss þessu." Kom Snjólfr norðr til Laurentii

biskups, ok laut honum , fallandi á kné. Biskupinn spurði

:

,^hví ertú nú svo ólíkr sjálfum þér, Snjólfr, hjá því sem þú

vart hér nœst?" ^Jníat," sagði hann, ,,at nú er jár[n]teinninn

burt or hálsinum á mér; lagði ok herra Jón biskup þat til með
mér, at ek skyldi vœgja fyrir yðr." Biskup stóð þá upp, ok

setti hann niðr bjá sér; var hann i boði hans þann dag;

samdist svo með þeim, at hann gaf honum Háls stað í Fnjóska-

dal, livíat þá var eigi annat hcneficium laust. Mátti hann sann-

liga tala til sira Snjólfs, at engi prestr hélt sik svo sæmiliga

at mat ok klæðum sem sira Snjólfr, ok tíundaði hann þó aldri

meir en xl hundruð
;
komjafnan hart í meðal þeirra, þó svo, at

hann leilaði á biskupinn meðr o[fjmelnaðarsíimliguni oröum.

Bar þat til einn tíma at Múnka-þverá, seni biskup var- þar

kominn í visUacionem ; kom sira Snjólfr scm biskup var yfir

borðuni, ok var iionum skipat framan at bríkinni. Spratt þá

þegar upp brixli ok meinyröi við biskup, sem Snjólfr gjörðist

drukkinn. Hafði Laurenlius biskup mikil þolinmæði, svo at

hann svaraði engu orði, látandi eptir Man'uminni upp borðin.

Fékkst sira Snjólfr nógu mjök um náttina [við] atdrekka; bólgn-

aði hann þá svo upp, at búit var við voða, var hann þá gyrðr

með líndúki; þótti þeim sem hjá vórú staddir syrgiligt uppá

i} þn|oíiumlar (llrómiindarP), Á,
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[cit] sjá lians Iiarnikva'li ; baö hann þá lierra Laurentium biskup

at koma lil sín; hvat hann gjörði. liað hnnn sira Snjólfr þá

fyrirlútin'ngar fyrir þau orð, seni hann haföi talat um kveldlt;

en hann sagðist þat feginn vilja; las biskupinn þá yfir honnm.

liatnaði honum þá með guðs vilja litlu síöar. Meinyrti aldri

síðan sira Snjólfr Jiaurentium biskup meöan hann lifði. Sira

Jón Koðransson hélt herra Laurentius í góðri blíðu
;
gaf hann

honnm staðar-hluta at Hrafnagih, ok þar með prófastsdæmi um
Eyjafjörð ok Dali til Var|ð]gjár; var hann hinn sæmiligasti

klerkr. Lét bann upp smíða kirkjuna al Ilrafnagili með dýrum

kost, sem lengi mátti auðsýnast, ef henni væri haldit.

51. k\\\x mestháttar menn á Islandi þann li'ma, sem

berra Laurentius var,. áttu góða vinátlu við bann , svo leikir

sem lærðir. Tóku þeir vörulán af staðnum, á þann máta, at

biskupinn vildi at þeir lcgöi í pant gull eðr brennt silfr, en ef

eigi kæmi vara fram, skyldi staðrinn eiguast þat, sem niðr var

lagt; komst biskupinn svo með eign at niörgum dýrgripum, at

þeir gálu eigi leyst pantinn. llcrra Eireki Sveiubjarnarsyni

bygöu þeir biskup ok Skúli Flugumýri um fjögr ár, þvíat hann

hafði þá sýslu í Norðlendíngaljórðúngi hit vcstra. Leígði hann

fyrir xij*= árliga, h'ikandi sumt í húsabótum, en þat meira, sem

'biskupinum ok staönum þarfnaöist. Yið ríka menn vandaði

biskup um tíundargjOrð, var þat cinkanliga við Gizur bónda galla

í Yíðidalstúngu; nefndibiskup til þrjá 'presta ok þrjá leikmenn,

at virða fé Gizur[arl sem hann var á biskupsgistíngu. Var

Gizurr harðr á móti í fyrstu; ok þá er hanu sá, at forboð var

fyrir höndum, ef [biskup] réð eigi, þvíat biskup vildi, at Gizurr

nefndi til aðra þrjá menn at virða: gjöröist ok þat, ok [virðu

þeir* gózit k*' meira en Gizurr hafði áðr gjört tíund af. Yar

þat ekki margra, at vanda um við Gizur. llerra Laurenlius

gjörði engan mannaman at hirta, ok umvandaði þá liluli,

sem hann sá móti guðs lögum, hvort sem þat gjörðu ríkir

menn eðr fátækir. Var þat ok mcrkjanda, at þá er líenedikt

bóndi eðr Rafn bóndi uröu opiuberir í bórdómsspcllum eðr

aðrir mikilsháttar menn, skyldu þeir koma at skírdegi til Ilóla,

ok vera lciddir til á bjarnfeld, scm aörir skriptamenn, svo at

öskudegi stundum þeir sem stærra féllu. JUiuð bann þeim at

sitja um páskana hjá sér í veizUi ok fagnaði. Skipaði hann

i) [ getg. ; var þeiin, A.
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því svo, at lionum þóUi þoim kinnroöi í vera, ai laka slíka

Imeykíng opinbcrliga fyrir sín brot, ok þeir skyldii viö varast,

al falia eigi apLr í annan líma, þvíat gjarnara vildn þeir út lúka

nokkra penínga, en lægja sik svo sem aörir lílilslmttar menn.

52. Á þriöja ári biskupsdóms herra Laurentii kom bróðir

íngimundr Skúiuson af Noregi meö bréfum herra Eiiífs erkibisk-

ups, þat seni iil heyröi um Möðruvalla mál ; var sá boöskapr svo

lálandi, at þeir herra [Jón]' biskup af SkáUiolti, ok herraþortákr

ábóti af Veri, vóru sWipabh' judices dclcgaíi af erkibiskupi[num

pró]fi at laka, ok meö dómi úrskurð eðr sama niðr at setja,

svo at sátimál gjóröist um sagt mál, ok svo hvorritveggi

álfunni firir slefna-
,
þat er at skilja Laurentio [biskupi II]óla-

staðar vegna, ok bræörum sag[ö]s klansirs iil ákæru. Ok svo

sem þessi boöskapr kom fyrsögöum dómundum , kölluöu þeir

fyrir hvoratveggja álfuna, liaurentÍLim biskup ok bræðr sagðs

klauslrs, [seija]ndi þeim stefnudag á IMööruvöllum næsta dag

eplir Ólafsmessu fyrri. Ok þeirn öllnm [sam]t þar komundum,

byrjuöu bræðr ákæru á Laurentium biskup 5 bróðir ínginumdr,

bróðir porgeirr ok bróðir J>órðr, sem þá liföu af þeim lifnaði,

J fyrstu þeir kröfðu klaustrs síns, sem þeir vóru til vigöir
;
þar

næst, at llóla biskupar, Auöunn ok Laurentius biskup , höfðu

tekit allar innrentur klauslrsins undir IJólasiað síöan klaustriö

brann , en þeir vóru skipaöir á vistir sem aörir veraldarmenn

;

ok af þessuni hlutum fyrnefndum kröfðu þeir dómendr gjöra

sér réii af. Til þessara hluta svaraöi Laurentius biskup : ^^þai

er öUum mönnum kunnigi, at klaustriö hér á Mööruvöllum

hefir orðit áðr fyrir eldsbruna en vér vórum kosnir iilbiskups;

svo et sama vóru bræör skipaðir á prestsvistir ; var ok þetta

mál taiat ok kærl af bróður Jngimundi fyrir erkibiskupinum í

Noregi þá er [vér] vórum í Noregi næsi; eigum vér eigi fyrir

vora persónu at svara, sem vér höfum eigi gjört. Er þat

uppliaf vorra svara, at vér viljum í öllum hlutum svara ok hlýðni

veita erkibiskupinumj ok lians boö standi. Er þat vort boð, at

láta gjöra hér upp klaustrið á Möðruvöllum með þeim framasta

kosii, er vér iil láum , sem skjótast megum [vér], svo sé svo

margir bræðr inn ieknir, sem þá herra Jörundr biskup sálaöist, ok

fá þeim skipat í kost ok klæði, sem þeir höföu um dagaJörundar

l J» íí^t á bókrellimi. 2) leiíir. ; stefnuiia, .4.
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biskups
;
viljum vér skipa prior yfir lit'níiöiun, cu vera sjáltV þeirra

ábóli, ok skipa ráðsniaun yfir slaðiun ok haus fé*. I slærrum

ráðum gjörisl alit meö ráöi priors ok bræöra. l>etUi klanstr

sé í öllum hUitum, andligum ok veraldligum, eptir því sem

Jöruudr biskup góörar miuníngar funderaöi þat." At þessum

orðum Laurentii biskups varð góðr rómr. Taiaði þá fyrst Jón

biskup: ^^Nli bafi þér, bræör, lieyrt boð herra biskups; megi

þér nú sjálfir kjósa, bvorl þér vilit boldr framfylgja kœru upp-

byrjaðri , eðr vi4i þér gjöra sáttmál, sem hanu liefir boöit.''

Iieir bræörnir sögöusl þat upp taka, sem liann ráöiegði þeim,

[Jón biskup svarar]: ,,vér viljuni hér til kalla meö oss fleiri

dugandi menn." Gekk herra Laurentius biskup þá í burt ok Imns

fylgjarar. Vóru þar til kaliaðir áðr af lionum allir fromstu

kennimenn í ílóla biskupsdæmi , .ok svo eigi síðr leikmenn.

Eplir tíma liðinn var Laurentius Liskup inn kallaör mcö sínum

fylgjorum; talaöi berra Jón biskup þá vegnu bræðra: ^^Meör

því at þér, herra biskup, hafit boðit bræörum, í alla staði án

nokkurri tilskyldan eðr þrúgan iaganna, því vilja þeir kjósa, at

þér látiö gjöra upp klaustrit, sem skjótast mcgi þér, meö sæmi-

ligan kost, sem þér hafil framast föng á, "Ut tilfengnum skrúða

ok klokkum, ok ullum þeim blutum, sem heilagrar kirkju embætli

ok þjóuuslu þarfast: prior ok ráösmaðr sé settir lirir kiaustrit,

kost ok kheði bafi þeir sæmiliga, ok allan hált sé klaustrit

ok braiðrnir í þaua sléu, sem var um daga Jöruiidar biskups,

ok bann funderaði í fyrstu, ok hér viljum vit, judicvs dcícgati^ til-

skipaöir af hcrra erkibiskupinum samþykkja, t(rygg]ja^ ok styrkja

meö okkrum innsiglum". Fór þetta sáttmál fram, öllum þess-

um fyrneinduni samþykkjundum mcð [kærjleik ok vinskap, án

nokkuri þrúgan eðr tiUokkan. Gjöröist þetta imctmn með
bandlögum herra J[óns biskups, ve]randi styrkt síöan mcð
bréfuni ok innsigíi |af] hvorutveggju álfunni. Var á Möðruvöll-

um gjör bin sæmiligasta vei/Aa biskupunum báðum, þorláki

ábóta, ok öllum prestum ok leikmönnum tilkomundum. þaðan

ríða þeir á burt allir samt, biskuparnir ok allir fyruefndir,

þvíat berra Laureutius bauö þeim öllum heim til ílóla, Jóni

biskupi, i>orláki ábóta ok öllum þeim þeirra fylgjoram, til veizlu;

var þat at Ólaí'smessu iyrri. Gaf Laurcntius biskup Jóni bisk-

I) getg. ;
so, i. «) gat á búkfellinu.
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upi Iiinar sæniili^uslii gjaíir ok svo J»orláki ábóLa. Skiidu þeir

þá svo at sinni með meslri blíðu. Riðu þeir þaöan til Glaum-

bæjar, ok gal' Hal'n bóndi biskup Jóni miklar gjaíir. IVeið

iiann þá tilþíngeyra; vóru þeir [Guðmundr ábóti' miklir vinir,

var liunn þar ok gæddr sæmiligusUi gjöfum ; var liann á líreiða-

bólstað m festo Laiircntii^ söng bann þar messu ok prédikaöi,

ok gaf sira Jíorsleinn bonum sæmiligar gjafu'. Heið liann

svo \í vestra í biskupsdæmi silt, ok varð þessi norðrrcið Jóns

biskups liin vinsælasta.

53. Nú er frá því at segja, at Laurentius biskup lætr

saman safna tresmiöum , ok lætr gjöra upp klauslrit á Möðru-

völUim, í'áundi þar lil sUvúða ok klokkur. l*ostula klokkur vóvu

norör íUittar fra llólum [ok] enn söngmeyjar íimm^ ; vav innan lítils

tíma þetta gjört meö svo góöum koslum , sem enn má auð-

sýnast í dag; fór svo fram allt í kyrleika ok náðum um sum-

arit ok allt fram í langaföstu [inu eplirfarandi-^ Ueið bróðir

íngimundr á föstu suðr í Skáliiolt, vissu menn eigi erindi í

fyrstu. Var bvóðir l>orgeirr skipaðv prior á Möðruvöllum , en

l>orkeli Grímsson váðsmaðr. Nærvi passionem domini kom
sendimaör frá Jóni biskupi með cina inclusam-^ ; var þat bref

stutt ok fáort; næst sakiíacione stóð svo: at t(bróðir Ingimundr

af Möðruvöllum kom svo at oss óvörum , at ver vissum eigi

heldr en bimin mundi bresta; flutti bann , at þer , herra

Laurentius biskup, heföi[t] eigí haldit þat sáttmál, sem vév

sömdum á MöðvuvöUum í sumar; því sjám vér eigi oss annat

standa, en ríða norðr at sumvi, ok leggja endiligan úvskurð á

sagt mál." Við þetta bréf varð Laurcntius biskup bæði styggv

ok reiðr, segjandi fyriv sínum trúnaðavmanni , at bann kvezt

annars vænta af Jóni biskupi þá er þeir skildu naíst á ilólum,

[en at hann] mundi svo skjótt um venda sinni vináttu viðr

hann, ok tvúa þvi, at öllu ópvófuðu, [scm óviuiv lians iluttu, at

hann ryfi þá sæitargjörð, sem þeir bræðr gjövðu sín á meðal;

sagðist bana vilja í öllum gveinum balda. I>at annat, at fivir

þat sama sáttmál , sem þcir bvæ.ðvnir gjörðu sín á meðal, var

ent ok úti þeirra vald, Jóns biskups ok þorláks ábóta, yfir at

dæma sögðum málum, ok sýndi þar til kirkjuunar lög. Kallaði

i) [ b, V. e. getg-. 2) getg, ; íine, A,

3) getg.
; [ V eptirfaranda, A, 4) hér byrjar aptr B,
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haiiu at ser prcsla si'na fremstu
,

sýnandi þeim kirkjunnar lög

hér liP. Um voril eptir páska, á Jóns dag Hólabiskups, sendi

hann sira Pál Jjorsteinsson í Skálholt með bréfum; hafði hann

saman sett stórt bréf, í hvert hann setti allegationes juris^ at

[)eir Jiorhikr ábóti hefði ekki vald síðar meir yQr at dæma sögðu

máh, fyrir þat sátimál, sem þeir bræðr höfðu gjört sín á meðai.

Bréf fyrirsagt Laurentii biskups fékk sira Páll herra Jóni biskupi,

ok svo sem hann hafði þat yíirlesit, varð biskup mjök styggr, segj-

andi, at fyrir þelta bréf mundi hann einnig fram fara sem áðr.

[Jón biskup spurði þá sira Pál^, hvort hann skyldi nokkut aptr

-skrifa |þal] sem hann hafði áðr fyrstr skrifal, at hann mundi

norðr ríða enn um sumarit, yfir at dæma Möðruvalla-málum,

en sira Páll sagðist ekki hirða at fara með þeim bréfum. Bisk-

upinn sagðist ekki mundu skrifa annat. Fór sira Páli aptr til

Ilóla, ok sagði Laureniio biskupi [svo] gjört. Leið nú fram

yfir hvíladaga.

54. Á trinitalis messudag kómu tveir djáknar af Skál-

holti ok maðr með þeim til Hóla; var þat j>órðr djákni, sonr

Guðmundar lögmanns, liverjum Laurentius hafði kennt, ok tekit

hann ímgt barn á i>íngeyrum, ok lagði alla ástundan at kenna

honum, svo at hann var framasti latínuklerkr ok góðr versi-

ficaior; stóð honum illa at fara með nokkurn þann boðskap,

sem honum var í móti, sem Laurentius biskup sagði honum.

Annarr djákni hét Gregorius. þessir djáknar kómu í skrúðhús,

sem biskupinn var af skrýddr; kvaddi l>órðr biskupinn, segj-

andi honum, at hann hafði bréf ok boðskap biskups Jóns at

lesa fyrir honum. Biskupinn svaraði, at hann mundi þann

einn boðskap hafa, sem honum ok heilagri kirkju mundi engi

bati í vera, .iþarftú, þórðr, ekki þik til at bera at lesa nokkur

stefuubréf fyrir mér hér á slaðnum, þvíat ek vil þau engin

heyra". Ok svo sem þórðr ætlaði upp at Icsa bréfit, stökk bisk-

up upp ok burt af skrúðhúsinu, ok allir klerkar með honum.

Ok sem I>órðr sá þetta, talaði hann: ^^ekki gjörir mér þetta,

[sé ek nú at'"* biskup vill ekki heyra boöskap Jóns biskups'*.

Laurentius [biskup] sagðist ekki vilja lífga vald þeirra Jóns

biskups ok I>orIáks [með því], at heyra nokkurt stefnubréf þeirra.

i) [ V. í 2) [ leiíir. ; Sira P, sp. þ. J. b., A,

3) B ;
sííian, Á,

l. B. 56
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Gekk biskupinn þá til borös ok banð djáknum til borðs með

sér; sátu þcir sunnudaginn vel plagaðir í mat ok drukk. Uni

morgininn cptir fóru þeir til borðs eptir formcssUj ok sugðust

uílla at ríða síðan skyndiliga, ok tóku besla sína ok lögöu á,

ok svo sem hámessa sungst* ok eptir offertormm í messunni

var |>órðr djákni kominn fyrir Maríu altari, ok byrjaöi upp

bréfit; sat Laurentius biskup í sæti sínu. Ok sem Laurentius

biskup beyrði l>órð uppbyrja bréfit, sagði biskupinn : ,,fyrir-

býð ek þér, I>órðr, at iesa nokkut bréf, ok at gjöra rugl eðr há-

reysti í heilögu messuembætti". 1 því bili hljóp sira Valþjófr

or sæti sínu, ok greip báðum höndum um bréfit, ællandi at

hnykkja af honum ; ok sem biskup sá þat, kallaði hann: ^^ik

ekki af honum bréfit, en fœrit þá út með bréfit af kirkjunni, svo

at þeir gjöri ekki rugl í hcilagri messu". HIupu þá klerkarnir at

alla vega, ok stökv;ða þeim út af kirkjunni með olbogum, ok

læstu síðan aptr kirkjudyrum. Tók þá I>órðr at lesa bréf út fyrir

kyrkjudyrum í stöplinum. Síðan negldi hann bréfit með járn-

nöglum í kirkjuhurðina; blupu þeir síðan út á hesta sína, er

þeir höfðu bundit fyrir ofan garð. Síðan léttu þeir eigi sinni

ferð fyr en þeir kómu í Skálholt, ok sögðu Jóni biskupi

hvat gjörzt hafði í þcirra ferð, ok báru ekki á vægð söguna, at

þeir beföi reknir verit nauöigir út af kirkjunni, leynandi því öllu, at

biskupinn haí'öi þá vel lckit. Lét biskup Jón sér fátt um finnast,

en prestar ok læröir mcnn sáu bréfit fest á kirkjuhurðina á Hólum
ok [tóku] ok iásu. Yar þetta lalínubréf, bciöarliga diktaö, sem

auösýnast mátti fráberligr klerkdómr Jóns biskups. Varþat efni

í sögöu bréfi, at berra Jón ok I>orlákr, dómarar skipaöir af

Eilífi erkibiskupi, stefndu Laurentio biskupi á Möðruvöllu í

Hörgárdal fyrir ákæru bræðra, at lieyra þann dóm sem þeir

sögðu á millum Hólakirkju ok Mööruvallaklauslrs ; var stefnu-

dagr nærri translatione sancli Bcnedicti.

55. Nú er frá því at segja, at þeir herra Jón ok l>orlákr ábóti

búa ferð sína norðr um land, var í þeirri ferð ok herra Ketill

ok margir mikilsháltar menn, bæði lœrðir ok leikir, ok kómu
til Möðruvalla fyrir sagöan stefnudag, berandi með sér kost ok

drukk; þó hafði berra Laurentius svo ráð fyrir gjört, at þar

vœri fyrir búizt sæmiliga. Kallaði Laurentius biskup at sér

>) getg.
; síSngr, J; um hámessii, B.
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fremstu prcsta: sira þorstein skarðstein , sira Egil, sira Jón,

sira Eirík bolla; haföi liann œtlaö at visitera um norörsveitir,

en sat í Laufási þá er at leið stefnudeginuni. Trakteraði

hann þá, ok haföi ráögjörö við presta sína, hvat ráðligast væri;

kom þat ásamt meö þeim, at hann skyldi koma til Möðravalla

i stefnudaginn
,

þætti cigi óh'kligt, at þcir dómar mundu fram

fara einshverir meö orskurö , at skaða kirkjunnar á Ilól-

um , ef eigi væri þar svaramaðr hcnnar, en þætli eigi ólíkligt,

al' þeir kallaði hann óhlýðinn erkibiskupi, ok setti forboö eöa

stefnu tii erkibiskups. llann sýndi þeim lög kirkjunnar, atþcir

áltu ekki vald yíir at dæma, síöan sáttmál kom á meðal

þeirra bræðra, en sagði sik í öngu þat rofit hafa. þar kom,

at liann let presta síua ráða, ok fór Laurentius biskup ok prest-

aruir á skipum ylir til jVlöðruvalla ; fundust þeir biskuparnir

úti í kirkjunui; vildi herra Laurentius víkja til at minnast við

biskup Jón, en hann vcik sér undan, svo talandi: .Jivort er

þat satt, at þér hafit boðit at leggja hcndr á djákna mína í

ilólakirkju, ok reka út?' — .,Eigi kcnnist ek þat, al ek hafi

boöit at lcggja hendr á þá, en [ek kennist þat , at ek'

fyrirbauð at gjöra nokkut rugl í heilagri kirkju , uk þat var

mér ok viljugt at heyra ekki bréf[it]'\ ^^Svo er mér flutt",

sagði Jón biskup, „at tveir meuu muni hafa þat gjört, at leggja

hendr á þá, er þat prestr yðar Valþjófr, ok skrifari yöar, er

Sigurðr suiðill- heitir, reikna ck þá í banni , ok þeim vil ek

ekki samneyta, fyr cn þeir eru leystir, eii meðv því, ai þcr

kennist eigi at þér hafit þat boðit, muu ek eigi þat fram

fara mót yðr'. Lögðu þá margir góðir mcnn til, at hvoru-

tveggju vægði við aðra. Vildi Jón biskup^ borða ok sitja hjá

sínum mönnum um kveldit, en Laurentius biskup ok haus

menn sálu i annarri slofu. Um morguninn eptir kómu bisk-

upar báðir í biskups-stofu, ok aliir fremstu menn vóru þangat

kaílaðir; höfðu suunanmennirnir mikla byrði af kirkjunnar

lagabókum, hvorjar þangat vóru bornar; byrjaði Jón biskup

sitt mál með latíuu, segjandi þeim sem skildu, hvat fram hafði

farit í Möðruvalla-málum, þar bjóöandi herra Laurentio til aun-

svara. Ilerra Laurenlius talaði á norrænu: ,,vita menn þat,

1) L hann kendist þat, at haun,

2) b. V. B. 3) láta, b. v. ^l.

50"
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herra Jón, at yðr er svo mjúkt latínii at lala sein móðiir-tLingu

yðra, en þó skilr þat ekki ulþýöa, ok þvi tölum svo Ijóst, at

allir megi skilja, ok er þat mín iala Ijósliga, at ek vil standa

ok halda þá sáttargjörö, sem gjör var í fyrra sumar; prófisL

þat í nokkru, at ek haíl afbrugðit eðr mínir ráðsmenn, þá vil

ek gjarnan um bœta". At þessu hans máU varð góðr rómr.

[Jón biskup svaraðij: ,,þal bref sem gjört var í fyrra sumar

köUum vér klókskapar-bréf yðart, ok þat þykir oss [ckki] svo

mega standa, þvíat regla hins heilaga Augustinl ákveðr, at

ábóti eðr prior, sá sem setlr er yfirboði klauslrsins*, skal hafa

vald bœði í veraldligum hlutum ok andiigum, ok því viljum vér,

sem dóm[ar]ar crum setlir ok skipaöir yfir þessu máli, á því

standa, scni reglan býðr, at bræðr hér á MöðruvöIIum hafi

vald yfir veraldllgum hlulura scm innanklaustrs yfir andligum,

ok svo gengr víðast um klaustr í heiniinum
,

þvíat þat byrjar

eigi, at bræðr sé ölmusumenn vcraldarmanna
,

þcir [er] þjóna

guði nátt ok dag. Munu \it moÖ guös vilja þat átækjast, dóm á

[at] leggja með orskurði, ef bræðrnir skulu eigi ná at hafa þá

rentu ok viðværi, sem reglan býðr, en formennirnir eru því

skipaðír, at þeir skulu stjórna mega of^ því gózi, sem stað-

irnir eiga. En ef prior cr hér skipaðr á MööruvöIIum yfir reglu-

bræör, ok skal hann engu ráöa yfir veraldar-gózi , en bræðr

krefði af honum þarflígra hluta til kostar ok klæða, vísar hann

bræörunum til biskups á Hólum, sem ábóti þeirra cr, en biskup

vísar til ráösnianns síns , ok er síór dagleið í milii biskups-

stólsins á Hólum ok klaustrs á Möðruvöllum ; bíöa þá eigi

bræörnir langa þörf; hins annars, at priorinn heimtir fram

vandlæti reglunnar ; eru sumir bræðr hiýðnari en aörir

óhlýðnari, því sLendr priornum, at hygga hlýðna bræðr með
einshverju eptirlœtí tilheyriligu þeim sjálfum til hygganar,

ok geyma betr sinnar reglu ; nú hefir hann ckki til, en ráðs-

maör biskups á Ilólum ræör öilu gózi, ok vill eigi til láta, bvat

sem prior skipar: verða eigi hlýðnir bræðr þá hugganarlausir,

ok kaun henda, at þeir hiaupi í samlag óhlýðinna bræðra.

Skulu vit, sem dóm[ar]ar erum seltir af crkibiskupinum,

aldri samþykkja, at prior ok bræðr hafa eigi öll völd yfir ver-

aldligum hhitum , hversu sem Jörundr biskup hefi[r setjt, ok

I) skal hafa vaUd bæibi
j vei*aUigum hlutum. sem jnnan klaustuvBins,

b. V. A (tvitckií)). 2) aí', A.
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þó at hann haíi fagrliga gjört ok skipat í grundvallan klauslrs-

ins, má vel standa um [at] bæta, ef nokkut hefir áfált orðit

! hans gjörð". Talaði herra Jón biskup með sinni snild svo

fagrliga, at þat leizt mörgum lö[g], er við vóru, at prior |ok]

bræðr hefði öll völd í veraldligum hlutum.

56. Laurentius biskup sagðist standa vilja á því sáttmáli,

sem hann ok bræðrnir höfðu gjört hit fyrra sumarit; ok svo

sem þeir biskuparnir töluðust lengr* við, var[ð] herra Jón biskup

æ því harðari. Deiddist Laurentius biskup orlofs af stefnunni,

at hafa ráðagjörð við presta sína; ok því fengnu af Jóni bisk-

upi, spurði herra Laurenlius prestana ok aðra sína trúnaðar-

menn, hvat nú vœri ráðUgast upp al taka í sögðu máli, en

allir viku aptr til lians sjálfs, lögðu þó sumir nokkut misjafnt

til, ok fann hann þat sjálfr, af hverjum hug lil var lagt. ]>á

talaði Laurentius biskup: ,,sé ek^ hversu þelta mál mun til

iara: ef Jón biskup ok forlákr ábóti fara með orskurði fram,

dæmandi öll völd bræðrum yfir veraldligum hlutum á IMöðru-

völlum, h'zt oss óvísara at erkibiskupinn taki þann orskurð

aptr, en þó at vér gjörim pro bono imcis^ at bræðrnir hafi

veraldligt ráð yfir gózi; þykir oss líkara, at erkibiskupinn taki

aptr þá gjörð, sem vér gjörum, ef honum þykir eigi skynsam-

lig, ok vœri þá nokkur von, at hann vildi at hit fyrra sáttmál

héldist, [sem vér gjörðum í fyrra sumar". Ok þat staðfeslist í hans

ráðagjörðum, at tálma með þessum hætli orskurðinn-*. Sendir

hann fram til þeirra tvo presta sína; kómu þeir aptr með því

sendiboði, at þeir mundi at þeim kosti ganga. Gekk Laurentius

biskup í stofu; vóru þá kallaðir bræðr
;
spurði Jón biskup Lau-

renlium , at hverri sœtt hann vill ganga við bræðr. — ,^þat

mun ek upp taka, sem margir munu virða mér til lítilmennsku,

at játa því, at bræðr á Möðruvöllum hafi völd yfir veraldar-

ráðum, heldr en vér deilim , ef erkibiskupinn vill þessa gjörð

stöðuga halda". Bræðrnir játuðu at haida sáttmál ; var þetta

staðfest með handlögum , at herra prior skyldi skipast með

bræ.ðrum ;
skyldi [hann] hafa öll völd yfir staðnum ok öliu gózi,

föstu ok lausu, svo utan klaustrs sem innan ; var þorgeirr skipaðr

prior; lét biskup Laurcntius af(h]cnda líonum allt góz í föslu

ok lausu, en reiknatvar í hurtu frá llólastaðar góz, ok at þessu

i) B; lengi, A, 2) ok, A. a) [ b. v. B,
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gjörvu reið herra Jón ok þorlákr ábóti, |herra Kelill ok allir

siinnaninenn^, suör á fjall; féll sá orörómr á af alþýðu, at

Laurentius biskup liefði allt látið undir mælast fyrir þeim sunn-

anniönnnm; skildu biskupar blíðliga, sem þeim stóð opinber-

liga, en \}ó ekki með slíkum kærleik ok vináttu sem fyrra suni-

arit. Visiteraði Laurentius biskup um norðrsveitir til Maríu-

messn , vóru þá tvö skip á Gáseyri ok æthiðn til Noregis um
sumarit.

57. Nú er frá því al scgjaj at Laurenlius biskup kallaöi

til sín sira Egil af Grenja[ðarjstað , ok meöal annarra hhita

talaði hann svo til hans einsliga: „þat er svo fcllt sem allir

vita, hverir vegir á félln Möðruvalla-mál í sumar, at ek varð ut

vægja fyrir því ofvaldi sem at mér gekk, þó al ek þættist á

réttu máli standa ; uni ek illa við, ef svo skal standa þctta

mál, at bræör á MöðruYöllum skuhi stjórna gózi öHu; munu
[þeir] eyða upp með heimsku ok óvizku því gózi , sem herra

Jörundr biskup hefir geíit í burt af Ilólastaðar gózi, ok undir

vald óvitra manna, en sú sæ'ttargjörð, sem gjör var it fyrra sumar,

er ónýt gjör ok fyrir ekki haldandi. Nú [með því-, sira Egill

lærisveinn minn, [at ek^ Ireysti [þér] bezl ok framast til, at þú

fullgjörir minn vilja, því hefi ek þér fyrirhugat ferð fram til

Noregis í sumar með bréfum mínum til erkibiskups , um þat

erindi, sem tii heyrir Möðruvalla-máhim.'' Sira Egill svaraði

:

^^kennist ck þat, at ek hefi af yðr niargt gott numit, ok ek

væri skyldastr lil allra manna at gjöra yövarn vilja; en þó

kennir ek mik sjálfr, at ek hefi hvorki klerkdóm, vizku eðr

málsnild, til þess at fara fram með þessum erindnm, einkanliga

mest fyrir þat, at svo mikils háttar menn hafa úðr at vevit ok yíir

set[ið] sögön máli, hins annars, at þér hafit nú sjálfir samþykkt

ok styrkt með yðru innsigli, at bræðr skulu hafa sjálfir veraldar-

ráð; skil ek, at þat veitir torsólt aptr at taka þá gjörð/' ^^Vissir

þú þat," sagði Laurentius bisknp, „at þat gjöröa ek pro hono

jyacisj at ek samþykkti síðari gjörð, þvíat ck sá, at óbæriligan

skaða mundi Hólastað af ieiða, ef þeir Jón biskup ok J>oriákr

heföi orskuröat bræðrunum fjárhaldit, ok þó mikit góz [áj ofan.'*

At síðustu bað Laurentius biskup ok banð honum at fara, talaöi

hann: ,,dýrt er drottins orð, skal ek svo gjöra sem þér vilit."

[ b. V. /í. 3) [ 5; meigit þier, Á, 3) [ B; Uverjum, A.
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Við þessi orð varð biskup harla feginn. Var þá tekit þegar

sira Egli í'ar á Gáseyri ok sveini hans. Sendi herra Laurentius

hiskup crkibiskupinum sæmiligar presentur , skritandi með
honum alUi[n] proccssum^ sendandi honum hvorutveggju sættar-

gjörð. Skrífaði hann eina s[chjedula^ hvat haun haföi samanselt

af kirkjunnar lögum, ok síðan fyrri sættargjörð var gjör , vóru

judices delegati endaðir sínu valdi, ok áttu ekki með gjöra sögðu

máh. Ok sem skip var búit, tók sira Egill orlof al' Laurentio;

gaf þeim skjótt hyr, ok iétu i haf, ok urðu vel reiöfara, tóku

Noreg ekki langt frá l>rándheimi. Fór sira Egill sem skjótast

á fund erkibiskups , ok afhendi hoaum hréf, boöskap ok pre-

senlur herra Laurentii biskups; tók herra erkibiskupinn því

öllu vel, bjóöandi honum at vera á hans garði ok kosti um
vetrinn með einum sveiui. Jiá sira Egiil þat ok sat á ráðsmanns-

stól um vetrinn í bezta yfirlæti.

58. í aunan stað er frá því at segja, at herra Jón fréttir at

Laurentius biskup lét sira Egil sighi, ok þótti þat h'khgt, at

hann mundi fara með Möðruvalla - máhim , sendi hann prest

þann, sem hann hélt fremstan í sínu biskupsdœmi, var þut

sira Árngrímr Brandsson, er átti Oddastað. Skrifaði biskup

Jón ok ábóli J>orlákr um Möðruvelli, reiknandi hvert sátlmál

Laurentii hiskups ok hræðra hafði gjörzt síðast, beiðandi erkibisk-

upinn, at hann mundi þá gjörö styrkja ok coníirmera. Fór sira

Arngrímr í skip, ok varð vei reiðfara, ok kómu við Noreg; fór

hann sem skjótast mátti hann á fund erkibiskups, ok aí'jhjenti

honum bréf herra Jóns biskups ok J>orláks ábóta, tók erkibisk-

upinn því vel, bjóöandi sira Arngrími upp á sinn garð með einum

sveini, hafa þar sinnkostuni vetrinn; skipaði erkibiskupinn sira

Arngrími at sitja á ráðsmannsstól; skipaöi ráösmaðr þeim sendi-

boðum eitt lopt at sofa í; var svo kært með þeim, sem þeir væri

kjötligir bræðr. i>at var mi[s]skipt meö þeim alhöfn um vetrinn:

sira Egill kom scr sem optast í kærleika við [erkijbiskupinn, flytj-

andi sín mál ok aííegaciones^ þær sem Laurentius hiskup hai'ði áðr

lúlið noteru upp fyrir honum; imdirstóð herra erkihiskupinn skjótt,

at' sira Egill var hinn beztí klerkr ok jurista; var sira Egill jafnaa

í studio hjá erkibisknpi, ok flutti um Möðruvalla-mál, sýnandi

erkibiskupinum þat sáttmál, sem þeir gjörðu, biskup Laurentius

af annarri álí'u
,
len) hræör af Möðruvöllum af annarri, svo ok

eigi síðr, hversu vel þat sáttmái var haldit: látið smíða þeim
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klaiistr, ok kirkjii uppreisa, ok fengit til klukkur ok skrúða

ok sæmiligt viðværi; sýndi sira Egill þetta allt erkibiskup-

inum undir brefum ok innsiglum sæmiligra presta ok svo eigi

síðr ieikmauna ; kom svo innan lítils tíma , at erkibiskup-

inn trúði þetta allt satt vera sem iiann flutti. En sira Arn-

grímr hafði aðra daga, því hann gekk dagliga til eins organs-

meistara, er var í I>rándheimi, ok löt hann svo kenna sér at

gjöra organum^ en aldri flutti hann fyrir erkibiskupi um Möðru-

valla-mál. Yóru sendiboðar í enu sæmiligasta haldi af erki-

biskupinum um vetrinn.

59. Nú er frá því at segja, hvat fram fór á íslandi síðan

þeir fóru til Noregs. Svo seni bræðr á MöðruvöUum tóku

stjórn yíir gózi, fór fram meö lítiili forsjón; fékkst í með prior

J>orgeiri Uppsala-Hrólfr, ok margir bœndr um Jiörgárdal ok Eyja-

fjörð, ok varð kostnaöarsamt, því at selur vóru miklar á Möðru-

völlum af þeim ok þeirra fylgjorum; þóttust bræðr eigi fá af

Laurentio biskupi þat góz, sem þeim þótti sem Mööruvöllum

hefði fylgt at fornu. Biskup sagði, at þeir heföi móg at

geyma , ok eigi færi þeir stefnligar með því gózi, seni hann

hafði þeim látið í hendr fá; misJíkaði biskupi þat mjök, at

leikmenn fengust i með þeim. Um vetrinn eptir jól veið prior

I>orgeirr heiman af Möðruvöllum , ok ætlaði suðr í Skálholt;

gisti hann á Reykjum í Skagafirði, J)jó þar þá sira I>orleifr, er

þá var mestr hörpuslagari á íslandi; bar þat til um nóttiaa,

sem hann var þar, at öll þau bréf, sem hann liafði meðferðar,

vóru þau tekin burt fram, hver geymd liöföu verit í einu húsi

ok söölar þeirra. Höföu margir bœndr af Eyjafirði ok Hörgár-

dal skrifat með prior suör til herra Jóns biskups í SkálhoU;

var þetta kennt sira Birni Ófeigssyni, er þá haföi prófastdæmi

um Skagafjörö, at hann hefði sent drengi þá, sem fóru meö

honum, at komast at bréfunum, ok hefði hann fært biskupi;

varð þetta ekki sannpróíat hvat kviltað var. l^'ór prior þorgeirr

suðr í Skálholt, ok hitti herra Jón hiskup heima; tók hann

meör honum með sannri blíöu; dvaldist hann þar nokkríi[r] nætr.

At síðustu, áðr prior I>orgeirr lók orloF, lét herra Jón biskup

fram bera kalek gylllan harðla sæmiliga[n], þar með hökla tvo,

svo segjandi : ,J)essa gripi viljum vér gefa lil kirkjunnar úMöðru-

vöHum ok klaustrs hins hcilaga Augusti[ni], lil æfinhgrar eignar,

en oss til syndalausnar ok sálubótar
;
viljum vér því svo gjöra,
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' at enginn megi þat með sönnii segja, at vér hafini í nokkru sneytt

klaustrið, ok eigi fémútu til tekit at sinna bræðnim i málaferlum

við Laurentium hiskup, heidr at vér sæim eigi annat sannara

fyrir guði, [en] at brœðr hefði öll völd yfir gózi, svo utan klaustrs

sem innan, hverjum sem þat er í móti." Skildi prior ok biskup

meö meslri bh'öu. Mega þær gjörðir auösýnast á Möðruvöihim

innan kirkju, sem herra Jón biskup gaf þangat. Kom prior

heim af suðrferð; mislíkaði herra Laurentio biskupi, at hann

hafði farit i annat biskupsdæmi, ok beðit hann ekki orlofs úðr.

Uppsala-llrólfr ok hans fylgjarar, bændr afEyjafirði ok Hörgár-

dal, styggðust í nióli Lnurentio biskupi, at bréf þau, sem þeir

höfðu sent með prior I>orgeiri til Jóns biskups, höfðu verii

burt tekin , ok kenndu þat ráðum biskups; en með sannindi

mátti þat eigi segja, þvíat hann vissi eigi fyrir suðfrerð priors,

fyr en sira Björn sagði honam.

60. Um vorit eplir páska kaliaði Laurentius biskup vini

sína til sín, presta ok lelkmenn; birti hann fyrir þeim, at hann

vildi ríða norðr til Möðruvalla, ok sjá hversu bræðrum heföist í

höndum meðferð á MöðruvöHum, þvíat þat var þangat llutt, at

bæði væri skortr á Möðravölium matar ok heyja. lleið Laur-

entius biskiip norðr Ueljardaisheiði; kom hann þann dag til

Möðruvaila, sem hann hafði fyrir sagt með bröfi sínu; vóru

þar fyrir eigi fœrri en fjöreligir manns, Uppsaia- IJróIfr ok

bændr af Uörgárdal ok Eyjafirði. Engin processia var gjör í

móti bisktjpi, en bændr fyrsagðir stóðu þar með vopnum.

Biskup ok hans menn gengu fyrst til kirkju ; varö ekki af

kveðjum bræðra við biskup. Sal biskup at máitið í miklustofu;

var svo skipat, at bændr sátu á annan pall, en biskup ok hans

menn á annan; var bændum gefinn af bræðrum allr fríðari

kostr en biskupi ok hans mönnum. Sat biskupinn þar eina

nátt; talaði hann ekki við bræðr, ok eigi þeir við hann. lleið

Laurentius biskup þaðan Ul Múnka-þverár, ok var þar ivær

nætr; var þar hin sæníiiigasta veizla, er Bergr ábóti veitti

honum. Var þat orð, þá er hann reið af Möðruvöllum, ai hann

mnndi ríöa vesír aptr Öxnadalshoiði , ok koma ekki ú Mööru-

völhi. Sneri biskup eigi svo stafnhafinu. Af Múnka-l>verú reiö

hann aptr til Mööruvalla; höfðu bræðr Játið l)urt IjOlmennit;

var Benedikt Kolbcinsson með biskupi ok sveinar hans. Yar

4
1.

1
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um kveldit gefinn biskupi matr ok hans mönnum. Um morg-

ininn eptir gekk Laurentius á capitula ok bræðr, ok kraí'öi

prior at sýna sér kost ok hey ok fénað. Prior ok bræðr sögð-

ust mundu hvorki sýna honum kost né hcy eðr nokkurn annan

hlut. Biskup krafði lykia ok fékk eigi. Biskup sagðist eigi

\ilja því svara fyrir guÖi, at þeir eyði upp góz staöarins, en

staðrinn á íJólum væri í ábyrgð um at bæta þeim aptr, ef auðn

kæmi í gózit. Lét hann þá læröa menn taka iykla burt af þeim

nauðgmn. Lét biskup þá áh'ta gózit, ok sýndist hvorttveggja

óbyrgt um mat ok hey. Skipaði biskup ráðsmann at stýra

gózinu; svo ok skipaöi hann ok prior, Steindór bróður Bergs

ábóta. Prior þorgeir hai'öi hann með sér nauðigan; tók nú

undir silt vald öll kiaustrsius ráð , áðr hann fór heim vestr

til Hóla. Töluðu nú margir, at Laurentius biskup þótti snarpt

til ráða , at hann læki undir siU vald veraldarráð af bræörum,

fyr en nokkut fréttist af crkibiskupinum , hversu hann vildi

vera láta, eör hvort hann sinnaði meir þcim erindum, sem sira

Egiil fór meö, eðr sira Arngrími
,
vegna Jóns biskups. Laur-

entius biskup sagöist meö fuUu vita, at erkibiskupinn mundi

vilja þat sáttmál haldast láta, sem gjört var it fyrra sumarit;

sagöist hann þat vita af draumum sínum, ok svo eigi síör af

hugboöi sínu. Svo er mælt, at ^spá er spaks geta' , ok varð

hér svo at því. Töluöu þá margir, at hann þótti mikii voga, svo

sem óvísl var hversu erkibiskupinn mundi daíma þetta mál.

Gl. Nú er frá því at scgja hvat fram lor í Noregi, at

sendiboöar biskupa vóru á erkibiskups garði um veirinn eplir.

Flutti sira EgiII alla tíma þá sem hann niátti' erindi biskups

síns, herra Laurentii biskups, fyrir erkibiskupi, en sira Arngrímr

gaf meira gaum at nema organslist, en siniiti ekki at ílytja Við

crkibiskup um Möðruvalla-mál, liversu þau gengi til. L'm voril

eptir páska kom slra Egill fyrir erkibiskupinn
,
segjandi at liði

ti'mi; sagöist eiga langa fcrð fyrir hönduuí, fyrst snör til Björg-

vinar ok þaöan tilíslands; því at þá var ekki íslandsrar í þránd-

heimi. Erkibiskup veikst vel undir, ok sagði, at hann skyldi

fá þau erindi sem hann mundi æskja; lét kalla til sín einn

af kórsl)ræörum, þann scm bext kunni latíiuibrér al gjöra,

ok sagði honum eí'ni , hvert vera skyldi : ,^skal sira Egill vera

hjá þér, ok segja þér alla undirstöðu málsins." Gjörði hann
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nieislarinn boð erkibiskups , ok var sira Egill hjá honum.

Annan dag eptir sýndi kórsbróöirinn erkibískupinum bréfit, var

þat latínubref, heiöarliga diktað. Ok eptir svo gjört þakkaði

erkibiskupinn þeim fyrir diklan brofsins. llét sá liákon Úlfsson^

sem var notarnis erkibiskupsins ok hafði innsigli hans. Erki-

biskupinn Uilaði til hans : j^þeltabréf skaltú innsigla, ok af[h]enda

sira Egh'j sendiboða Lanrenlii biskups ; skaitú þetta leynt láta,

þár lil hann er í burt af vorum fundi, þvíal vér viljum engar

ónáðir, beiðslur cða fylgi iieyra cöa bafa láta í þcsshátlar máhim;

opinberar þú þeUa, ok verðim vér þess vísir, skaltú missa vora

vináttu, ok missa þinnar þjónustu, þeirrar sem þú heldr af

oss." íJákon Úlfsson innsigiaði bréflt; var hann svo ótrúlyndr

sínuni herra, at hann sýndi þat opna bréfit, áðr en hann fekk

þat sira Egli, einiun kórsbróður þar á garðinum. Spurði sá

sami kanúkr erkibiskup, hvort þat var satt, at hann heföi endi-

ligan veg á gjört iMöðruvalla-málum af Islandi. Erkibiskupinn

spuröi, hverr honum hcföi þat sagt; hann vildi í fyrstu lcyna;

varö hann síðan at segja erkibiskupinum , at Hákon Úlfsson

hafði sýnt honum bréfit. Einn dag kallaði erkibiskupinn saman

kanúka sína í málstofu sinni, tjáði hann sjálfr fyrir þeim öll

Möðruvalla-mál, hvat fram hafði farit um sættargjörð þá, sem

Lafranx liiskup ok bræðr af MöðruvöUum höfðu gjört et fyrra

sumarit, eplir því formi sem Jörundr biskup, góörar minn-

íngar, haföi gjört ok í fyrstu funderatj birtandi fyrir kanúkum

þá, at sú skipan skyldi slanda óbrigðiliga, ^^ok hana viljum vér

slyrkja ok confirmera með erkibiskupsins valdi, en ekki halda

hvert sállmál sem þar liefir verit annat á gjört." Lét erki-

biskupinn nú lesa þat bréf, sem hann hafði þar út gefit um.

Samþykktu þá allir kórsbræör meö erkibiskupinum þessa gjörð.

Eplirsvo gjört lók sira Egill hlítt orlof afEilífi erkibiskupi; gaf

crkibiskup honum at skilnaöi eina silfrskál sæmiliga, ok kirkju-

laga bók, cr Tancrcdus- heitir. Fór sira Egili af erkibiskups

í'undi með mestu sæmd, en sira Arngn'mr hafði sik ekki frammi,

þvíathann sá, at erkibiskupinn vildi ekki aunal, cn þau málferli

gengi svo til, sem nú var sagt. En fyrir ótrúleika þann, sem llákon

Úlfsson hal'öi gjört,. lél erkibiskupinn kasla honum í vnyrkvastofu,

en síðan hélt hann IJákon áðrnefndan í cngimi Lrúlcika viö sik.

i) vulpCR, tí. i) Tancedrus, A,
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62. Sira EgiU fór suðr til Björgvinar, ok kom sér í Is-

landsfar; urðu þeir vel reiðfara, ok tóku Eyrar með liöldnu

ok heilu fyrir Laurentiusmessu ; kom sira Egili heim til Hóla

tveini nóttum eptir Lafranzmessu ; varð Laurentius biskup

feginn hans komu; ok sem sira Egiil sýndi honum bréf ok

boðskap erkibiskups, ok hversu nú höfðu tii gengit JMöðruvalla-

mál, þakkaði hann guði fyrir ok svo sira Egli, hversu trúliga

ok rös[kliiga hann hafði ræktað síns herra erindi, ok þat skriíaði

erkibiskup, hversu trúliga hann hafði gjörfc hans erindi. Eptir

þat lét Laurenlius biskup snúa latínubréíinu í norrænu, svo al

alþýða mætti skilja ok undirstanda. Fékk Laurentius biskup

mikla frægð af, hversu þessi málaferli enduðust. Síðan var

[bréfu] lesit upp á kór í predicaíione ^ ok svo fyrir bræðrum

á Möðruvöllum, ok víða annarsstaðar opinberat; urðu nú

öfundarmenn Laurentii biskups mjök hijóöir. Er þat í sann-

ielk sú umtala, at hvorirtveggju biskupanna hafi mikit til síns

máls , hvorr fyrir sik : lierra Jón biskup vildi at lögin héldist,

þvíat þat mun lög ok regla hins heilaga Augustini, at bræðr hafi

völd, svo utan klaustrs yíir veraldligu valdi, sem innan klaustrs

yfir öiðum ok reglu, ok þat er ósæiligt, at þeir sé haldnir sem

ölmosumenn veralda[r]manna, sem herra Jón biskup vottaði

sjálfr á Möðruvöllum , ok fyr segir í sögunni; en Laurenlius

biskup vildi standa á því efni, sem Jörundr biskup funderaði í

fyrstu klaustrið ; en því skulu þeir sem heyra þessa frásögn

hvorigan' fyrsagöra biskupa lasla eöa lýla í þcssu efni, þvíat

hvorrtveggi þeirra rnunu þykjast fyigt hafa réttu máli; var ok

Jóni biskupi þat engi mínkan, hversu erkibiskupinn vildi endi-

ligan veg á gjöra þessu máli. Varð aldri með þeim biskupuni

Jóni ok Laurentio svo mikil blíöa seni áðr. LéL herra Jón

biskup sér fátt um íinnast, hvílíkan veg erkibiskupinn hafðí

á gjört Möðruvalla-málum. Tók Laurentius biskup nú al-

gjörliga undir sik öll völd á Möðruvöllum, skipandi þeim ráðs-

mann, ok hélt bræðrna at öilu sem Jörundr llólabiskup hal'ði

boðit ok ökipat þá er hann funderaði klaustrið; en þá bændr,

sem í höíöu fcngizl nieð bræðrum, kallaði biskup í i'orboði,

sem var Uppsala-IIróirr ; var þat grundvölh- lil þeirra mála, sem

fram fór(u] milluni biskups ok Hrólfs ; var biskupi sagt, al Hrólí'r
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haföi gjörl launsáU \ið Klæng presl lljaluisou um konu sína

Arubjörgu; varð þat eigi Ijósliga prófat, en þó sagðisl þat, at

fengust Yitni þar til, atKlængr haföi rirólfi peuínga fengit ; kom

þat svo lil um síöir, at biskup bar llrólf mörgum sökum , ok

setti hann af kirkju; stóð ok Ilrólfr í þcim forboöiim þar

til Laurcntius biskup andaðist. Vildi Laurenlius biskup fram

fylgja lögum heilagrar kirkju við hvern sem um var at eiga; var

hann ok mjök nákvæmr í skriptum , sem prófast mátti af ein-

um atburö er gjörðist á hans dögum, at einu klerkr, subdjákn

at vígslu, sá er ættaðr var í llnjóskadal, fór til Austfjarða; kom

haun í Fljótsdalsheraö, komandi á Valþjófsstaði, ok á Maríu-

messu í föslUj sem hann var komiun þar, fylldist hann upp svo

mikillar iUsku með óheyriligri ofdirfð, at hann sagði sik vera

messudjálui , ok bauöst tii at lesa evangelium í messunni; var

honum fengin stola, ok sem hann byrjaði at lesa guðspjall, þá

sloknuðu öll Ijósin í kirkjunni, ok svo sem við.var leitað opt-

sinnis af þeim sem við vóru, var þat h'kast, sem blásit væri á;

gekk fram lestrinn djákna, en Jjós urðu ekki kveikt: þótti

mönnum þeim sem við vóru þetta nokkut undarligt, en þó

höfðu menn enga grunsemd af í fyrstu. Til bar hann ok sik

í öðrum stað í kirkju al lesa guðspjnll, ok bar eins við ok á

Valþjófsstuöum, sloknu[öu] Ijós öU, ok urðu ekki kveikt ; var nú

grunr á grafinn, at baun mundi subdjákn vera at vígslu, en eigi

mcssudjákn ; var þetta sagt [Jóni] biskupi; bauð ÍKinn þá pró-

fasti sínum at láta hann fara, þóat nauögan, vestr lil ílóla;

var svo gjört; kenndist hann, at [hannj haföi lesit tvo tíma guö-

spjali opinberliga í mcssu. Sýndist herra Laurentio biskupi,

at Jón[il biskupi heyrði til málit, þvíat hann hafði brotið í hans

biskupsdæmi. Sendi hann djákna suör til biskups Jóns, ok ij

"Ynenn með honum, at hann skyldi hvergi í burt hlaupa ; skrifaði

biskup Jón sunnan meö bonum til Laurentii biskups, fáandi

honum vald til með opnu bréfi, at leysa bann ok setja hon-

nm viðrkvœmiliga skript. Setti biskupinn honuni þá skrípt

meöal annarra hlula, at sex messudjáknar skyldi selja houum

nöktum sitt vandarhögg hverr, [svo bart at blóövaka yrði af*,

þvíat biskupinn kallaði, at hann hefði með óheyriligri dirfð

inngengit í djáknanna embætti, ok því væri veröugt at djáknar

i) [ b. V.
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slíEgi hann, hverra embæUi hann tók at sér án heilögnm vígsl-

nm. Síöan leysli hann klerkinn, segjandi honum, al aldri málli

hann löghga í'ram vígjast síöan, utan páfinn dispeuseraði meö

hann; varð ok svo, at þessi djákni var kallaðr ferða-Árui.

Á þessnm misserum, er þessir hhitir gjörðust, urðu hörmu-

hg tíðindi : at Kristskirkja í Niöarósi brunn, allt trévirkit, en

múrinn hrapaði þó víða, klokkurnar fyrirfórust ok margar aðrar

gersimar. Skrifaði erkibiskupinn þenna atburö til biskupanna á

íslandi
;
varþábeðit fyrir kirkjuna umalltland, ok gafst stórfe.

63. í þanu tíma tók Laurentius biskup at ser gullsmið,

er l^lyjólfr het, var hanu vel hagr maör; lét Laurcnlius biskup

hann smíöa kirkjunni á IJólum texta Lvo Iiaröla sæmiliga, sem

enn mcga sýnast • á Hólum
;

þar með sæmihgan kalek ; lét

biskup reiða honum fyrir smíöina mikla ieigUj ok sýnu meiri

en verl þótti. Kcypti biskupinn viö gullsniið, at hann skyldi

komu aptr um haustið , at Michaelsmessu , ok smíöa þar um
vetrinn [Laurentii-jskrín. iJm voril, nærri IJótólfsvöku , kom

skip af Noregi á Gáseyri; var fyrir þvi skipi Bergr Jónsson;

var hann lestreki erkibiskups; gekk skipit af þrándheimi;

kom Bergr áörncfndr til llóla, ok færði Laurentio biskupi mítru

harla sæmiliga , er herra Eilífr crkibiskup scndi houum , ok

þar með tvo buöka meö halsamum\ er þessi mítra nú bezt at

Ilólum. Mátti í slíku marka, Ivvern kærleika erkibiskup hafði

til hans. Ombuuaöi hann þar í móti þrjáligi pakka vaðmáls

;

bauð biskup IJergi at sitja á IJólum um vetrinn, ok þat þekktist

hann. Um haustið visiteraði Laurentius biskup um vcstrsveitir;

var hann á Kúlu at brúðlaupi Jóns ok In[gi]gerðar , vóru þar

velflcstir ríkismenn á íslandi; prédikaöi herra Laurentius biskup

þar, ok fannst niörgum skýrum mönnum um, at baíði væri talat

kœrliga ok þó góðfúsliga. Lagði þá þegar á at Michaelsmessu

frer ok snjófa
;

sagði Laurentius biskup , at þat var hans

ætlan at mikill mundi verða vctrinn; kom hann hcim til Ilóla

,m festo reliquiarum.

I»at gjöröist þá til tíðinda, at frú Ilallbera abbadís á Stað

andaðist; vóru þá gjör boö hcrra Laurentio biskupi; sendi

hann þeim þau orö, at hann mundi koma til systranna eptir

jól, nærri geisladegi, ok svo gjöröist. Var þá kosin systir

Guðný Ilelgadóttir til abbadísar, en hún vígðist ekki fyrri en

af Egli biskupi, næstum cptirkonianda Laurcntii biskup[s].
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64. Vetr þcniia var nijök liörÖ veÖrátta, ok varÖ heylítið

ii búum staðarinSj on margl kvikfe; skvifaði Laurentius biskup

boim til Hóla til Skúla ráðsmanns, at bann skykli vel niðr clrepa,

þvíat hann sagðist hyggja at IVlichilsmessu, at mikill numdi

verða vetrinn. Skúii skipaðist ekki við orð Liskups, ok let eigi

fleira drepa en al vana. Kom at brundlíð um velrinn , ok

vóru jarðbönn; minnti biskupinn Skúla á, at hann skykii af lála

féit, þvíat nú var sagl, at örbjarga var fenaör staðarins. Skúli gaf

sér b'tið af hvat biskup sagöi, ok var fœrra niðr drepit en var vant.

Eptir jól tók bróðir Árni mikinn krankleika, ok lá bann

í langan tíma um vetrinn; baföi herra Laurentius biskup opt-

sinnis mikla skapraun af hans afskapbgum framferöum, sem

mjök vóru í móli klaustrligum lifnaöi. Har þal til um velrinn

in iranslaíione Johannis episcoin^ at bann a;stu ofverkir, ok

þegar sem Laurentius biskup liét fyrir honum bróöur Arna,

þá batnaöi bonum. í föstunni einn tíma kom Laurentius biskup

til bróðurÁrnu; talaöi hann þá fyrir bonum mjök bart, áminn-

andi hann at iðrasl hversu bann hafði fram farit, svo talandi

til bans : ,,ef þú vilt því beila guöi ok mcr, at þú skalt fara

þegar eptir í klauslriö þilt at J[>mgcyrum , sem þú missir mín

viðr, þá mun ek þora al óverðugu biöja fyrir þér til guös, al

þér batni sóltar þessarar, þvíat í kUuistrinu á þíngeyrum

máttu gjöra mikinn þrifnað, kenna ok skrifu; bcrztú þat fyrir

at brjóta þetta vort boö, ok fara til Noregis, er þú missir vor

viðr, þá óþrífst þitt ráð, þvíat vér vitnm, at þú leggst í ofdrykkju

ok annan ófögnut, ok nvtr þá heilög kirkja ekki þinnar mentar".

Létti biskup eigi fyr við, en bann komst við ok táraöist beis[k]-

liga, játandi því al hann skyldi tii I>íngeyra aplr fara, ok stað-

festast, þegar bann misti biskupsins viðr; hver hans fyrirheit urðu

miör en bæfði; fór svo um bans æíl, sem faðir hans sagði fyrir.

Veðrátta tók at harðna, ok hélt svo sömu barðindum fram;

kom svo, at sauöfénaör staðarins datt niðr unnvörpum í megrö,

ok hefðí svo betr verit ráðit sem Laurenlius biskup vildi, at

af heföi verit látið ok niðr drepit þá er bold var á, heldr en

enginn hefði notið; var bann maðr svo forspár, at margt

gekk eptir því sem hann sagði.

65. Um nóttina fyrir annunciationem beate Maric virginisj

sem Laurentius biskup hafði ætlaö at fara tii óttusöngs, sem

bríngdi, kenndi bann sér þýngdar ok kranklelka, segjandi sínimi
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heiiíiugliga |vin], [Einari djákna llafliðasyni' , at liann nuindi

eigi út fara lil söngs, ok bað hann út fara Dk sýngja, þvíat

nokkrir klerkar vóru krankir. J>essi sjúkleiki, sem herra Lauren-

tius biskup tólí þá at sinni, vóx með honum dag frá degi, svo at

hann neytti nœr einkis matar, ok því dró [af] niættinum
; þó gekk

hann hvern dag til liámessu með stuðníng Einars djákna.

Var Maríumessa þá mánudaginn í síðuslu viku föstu. Aldri

iét hann þurföstu sína, þó al hann vœri krankr. IViskadaginn

var hann at líðum, sitjandi í sæti sínu; lét hann segja sér

messu í skrúðhúsi, ok tók þá corpuH domini. Um daginn

sat haan eigi inui hjá prestuni, en^ við kveldit þýngdi hon-

um ; ok sem aörir nienn vóru farnir til svefns, reikaði hann

um timbrstofu, ok iagði sik upp í paliinn; sendi hann Einar

djákna út, al sjá hvar stjarna var komin, ok sem djákninn kom

aptr, talaði biskupinn til hans : ,,dreymdi mik draum, kompan'',

sagði hann, ,^ek þóttist liggja í pallinum, ok hélt ek upp

hendinni hægri, ok þóttist ek halda í hendinni lieilags^ manns

bein, ok var þat langt bein, ok hugsaði ek, at þat bein skyldi

ek láta geyma í Laurentius-skríni"; hafði biskupinn látið Eyjólf

gullsmið gjöra skrínit um vetrinn, hvert má auðsýnast at Hól-

um yfir háaltari. Einarr djákui svaraði: ^.þetta er aligóðr draumr

ok góðmannligr". Biskup svaraöi: (tharöindi haföi ek þar í

hendi, þvíat bein er hart, ok mun merkja sótt mína". Annan

dag í páskum gekk hann í sludium sitt mjök krankr, settist

hann i sæti sitt, bjóöandi Einari djákna fram draga eina slóra

kistu, fáandi honum lykil upp at lúka; hafði biskupinn sjálfr

haft lykil at þessari kistu, en djákni at öllum öðrum í fatabúri,

hverjum hann bauð upp bera or kistunni ok breiöa um gólfit;

taldi djákninn þar fimmtigir penínga ok tvær silfrrósir, liverjar

vógu xvij merkr ok xx, silfrspænir þrír ok xx, fimm sylgjur

ok þrjú nisti, brotasilfr ok enskir peníngar nokkrir. Vógst

þelta vj merkr ok tuttugu, ok tvo aura. I>ar var ok kalekr,

silfrbelti, lindar þrír, tannspjöld; þar meö tók hann upp or einum

buöki X fíngrgull; hafði hann látiö kalla Skúla ráðsmann. Talaði

biskup þá til hans ok djákna: ,Jiér megit þit sjá þá hluti, sem
ek hefi saman dregit ok aflat staðnum hér á llólum síðan ek

varð biskup; eru hér komnar biskupstíundir mínar. Sumt

[ b. V. B» 2) fí; tvíat, Á. a) Hér þrýtr /?.
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af þessu hefi ek keypt, en góðir vinir mínir geíil mér sumt, ok

því hefi ek saman safnal , at ek ætlaöa at þetta skyldi staðnum

bezt henta". f>á svaraði Skúli : ^.þarfari þætti mer staönum matr

ok kvikfö". — ^^Mæl þú eigi þat Skúli", sagði djákni, ,,ekki

má staðnum vera sæmiligra ok þarfara [en] gull ok brent silfr,

þvíatmikinn fögnut má biskupinn láta smíða kirkjunni til prýði

[með] þessu brendu silfri ok gulli, cf hann vill láta gjöra skrín

eða tabula fyrir háallarit". þá lók biskupinn til orða: ,,þess

var rétt von vizku ykkrar sem nú mátti heyrast í ykkrum orð-

um; hefir þú nú, Skúli, vel fyrir séð kvikfjám staðarins, atþau

[haf]a nú niðr dottið í hor, ok nýtir engi; en þetta, sem nú

má hér sjá, dettr eigi niðr nema því sé sukkat af mönnum".

Bað biskupinn þá niðr leggja sem áðr var. Lét herra Lauren-

tius senda mann vestr til llreiöabólstaðar til sira forstelns

með bréU, at hann skyldi koma norðr sem skjótast. Annat

bréf var sent til Grenja[ðar]staða[r] sira Egli, at hann kæmi til

Hóla sem skjótast mætti hann. Kom sira þorsteinn drottins-

dag í páskaviku; varð biskup allfeginn honum. Mánudaginn

birti biskupinn sira l>orsteini, at hann vildi gjöra testamenturn

sitt ok alla skipan síua, þvíat hann sagðist þat fyrir sjá, at

hann mundi fram stíga or þessari sótt. Sagöi hann þá fyrir

gjálfr hvílíka^ skipan hann gjörði. Yar siraEgiII þá stund eigi

kominn. Sira forstein lllugason skipaði hann olficialem okvica-

rium in sinritualihus
^
þar til annarr hiskup kæmi til vörzlu.

Klerkar [þeir er*^ vóru heima á staönum [skyljdu hafa þar horð,

þar til annarr biskup kæmi til; vóru ok nokkrir í öðrum stöðum;

vóru þat átta eðr níu fátækir klerkar, er hann hafði tekit af

fátækt ok húsgangi ok iátið kenna saltara ok söug ok Latínu,

svo at þeir urðu síðan prestar mjök svo allir. Til l>íngeyra

staöar ok Múnka-l>verár gaf hann, sérhvoru klaustri x«, ok svo

gaf hann bræörum á Möðruvöllum x*' sér til hugganar. 01-

musumenn skyldu ok vera allir á staðnum ok at útbúum stað-

arins, þar til annarr biskup kæmi. Sira I>orsteini gaf hann xx

stikur klæðis, [x hundruð vöru*'* ok fíngrgull sæmiligt; öilum

kórprestum kyrtil sæmiligan hverjum. Skúla ráðsmanni gaf

hann xv stikur klæðis meö blátt. TilEinars djákna talaði hann

svo: ,,annarr verðr nú skilnaðr okkar, en ek hafði ætlat at

lívilíka, A. «) getg. ; [ jicssir, A. s) b. v. -inn.

1. B. 57

í
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vígja þik lil prests ok gefa þér eitthvert saímiligt ííeHe^cíww, sem

þú ert verðugr at liafa. ViljLim vér nú gefa þér til huggaiiar,

ok fyrir þjónusUi þína dyggva ok hoUa við oss, [alklæðnað

tneð skrúð, tabert kyrtla tvo með hettu; þar til skaltú slika

þér or fatabúri þrítigir álnir lérepts; þar lil skaltú eiga svæfil

þann sem þú vclr þér, ok par skó' ; værir þú betra maUigr

fyrir þína flyggva þjónustu ^iör oss
;
bjóöum vér yðr, sira I>or-

steinn vinr, at þér sendit hann suðr í Skálholt, ok vígist

hann af Jóni biskupi , en síöan sé hann hér heima kórprestr,

þar til biskup kæmi ; cr hann ok svo af mínuin Iæ.risveinum,

at ekki hefir mér í móti gjört, meðan hann hehr verit í minni

þjónustu". Öllum mönnum á staðnum gaf hann nokkra minn-

ing: djáknuni scx áhiir iérepts hverjum; Sölva bryta fimm

hnndrut^; Guörún[u] ráðskonu viij slikur klæöis rauttok psaltara;

þóri Isleifssyni gestamanni hundraö
;
SÍgurÖÍ steikara ílag norðr

í Myrká. liróður Árna synl sínum skipaði [hann] aplr í klaustr

sitt at I>íngeyrum, skrifandi mcð honum til Guðmundar ábóta,

hvat hann skipaði klaustrinu af þvi gózi, sem hann haföi; var

þat nærri xv*', ok umfram klæði hans ok bækr. Var þctta allt

gjört á mánudaginn. Á' þriðjudaginn gjörði hann jálníng sína

fyrir sira þorsteini. Síðan vóru ok kallaðir allir kennimenn,

ok þeir heimamenn á staðnum, sem viö viidu vera; veiUi sira

þorsteinn honum oHunar embætti, ok áðr hann var smurðr tal-

aöi biskup enn, birtandi sakir þeirra manna, sem hann hafði

sett í forboö, sem var Uppsala-llrólfr ok hans kompánar, segj-

andi, at þeir skyldi svo standa þar til annarr biskup kæmi Ul,

nema þeir svcri á dóm iieilagrar kirkju
, þá skyldi ofj'icialis

leysa þá. EpUr þá hluU sem biskup talaði var hann smurðr;

ok sem guðs h'kami var borinn at honum, gjörði hann langan

ok fa[gran] sermon, svo at margir þeir sem viö vóru táruðust, en

hann sjálfrmest. At endaðri oliun á þriðjudaginn, sem nú var

frá sagt, mínkaði æ máttinn, en þó svo, at hann las smartíðir;

lét hann jafnan í sóttinni lesa fyriv sér Exposicioncs sæls Gregori

páfa, ok Augustini bæn ; var hann svo tárfeldr maðr í sótt-

inni, cinkanliga þá cr slíkir hhiUr vóru lesnir fyrir honum , ai

i) [ (Kinari djakn gaí' hann) gangara sémiligan [þe at skilia (ofbaka&

íír; þabU kyrtlaP), klöt-'C tuidreghin . þriatighe alna. lerefta. skinnhosur

ok skua er bezst voru i fata bure, Ann. a) ccc hundr., Ann,
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aldri þornaði tárin á lians kinnuni. — Föstudaginn í þeirri

viku kom sira Egill til Ilóla, ok svo sem þeir biskup fundust,

reis Liskup upp i' móti honum i sænginni, ok faðmandi hann

með fagnaði ; tOluðust þeir þá marga hluti við , sem eigi var

öðram mönnum kunnikt; birti biskup íyrir honum hverja skipan

hann hefði á gjört; sýndist sira Egli þat á allar greinir skyn-

samligt. Laugardaginn bað biskupinn Einar djákna inn hera í

timbrstofu, þvíat biskup lá þar, refia sœmiliga ok drykkjar-

slúta tvo húna. Talaði biskupinn þá til siraEgils: .^refla þessa

viljum vér gefa þér sira Egiil, er þú mátt vel prýða stofuna

þína meö, ok þar með drykkjarstúta þessa. Ver viljum ok

gefa þer guli vort, hvert vér höfum láliö gjöra ok borit, ok

er í heilagr dómr af beini heilags Jóns Hólabiskups". þá dró

hann þat sama gull af hendi sér, ok fékk honum, ok svo sem

hann sira Egili hafði ætlað at geyma gulllt, þá greip biskup

af honum gullit, svo segjandi: ^,ekki skaltú gullit fá fyrri en ek

er dauðr, þvíat þá maat þú mik heldr"; gjörðist þetta ok svo;

sagði biskupiun þá sira Egli, at hann vildi senda hann til

Noregis þat samar til erkibiskups, með þeim tíðendum sem

gjörðist um framferð hans, sem hann sagðist vita at skjótt

mundi vcrða. Vóru þá gjörð bréf þau, sem fram skylda fara til

erkibiskups ; birti herra Laurentius fyrir þeim, at betr mundi henta

kirkjunni, iærðuai ok Jeikum í IJóla biskapsdæmi, aí hafa ís-

lenzkan biskup en norrænan, sakir þess al þeim er kunnigri

landskapr. Til allra hlata skipaði biskap sem heill maðr am
sína útferð, en allir menn máttu sjá hvat leið megin hans.

Um»

i) Hér jivýti' A, og vantar niíirlag sögunnar, um þrjá sit)ustu lífsdaga

Laurentius, j)VÍ hann anda^ist Magnúsraessu eyjajavls (16. Apr.) en hana

bar ári^ 1331 uppá J)rií)judag.

Hinn silbasta dag síns lifs baí) hann sira Egil ok Einar djakn lcsa

heilags anda tíí)ir sör áheyranda; ok eptir þœr lesnar tatói hann svá:

,,þit erut bá^ir niinir lérisveinar, ok þvi bi^r ck, at þit haldit þessum tí^-

um siíian dagliga". Eptir þat las bróbir Arni mcssu, ok gjör^i biskupinn

alla sína skyldu i mossunni, ok facta benedicciono post missam svper

astantes
,

gaf hann upp sinn anda til gu^s , scni ek vildi venta. Vátt-

aí)i ok sira jþorsteiun IlhigaLson] þvi, at hann hefí)i hjá öngum þeim

inanni verit, at svá nierkiiiga heffei af heimi farit, sem herra Lauren-

cius biskup, b. v. Ann.



VIÐBÆTIR

.

122). EpUr Jóns dag Hóiabiskups riðu Jörundr biskup

ok bróðir Björn norðr lil Möðriivalla i Ilörgárdal; kölluðu þeir

Hildibrand prest til sín, ok svo J>órö ábóta; gjörði biskup sáttmál

millum þeirra; skildi b'kami Solveigar bafa leg at Múnka-þverá,

en prestr varleiddr af með nokkru litlu, þvíat þat var til þrautar,

at Jörundr biskup réð einn öllu, við bvat manna sem skipta

var, íHólabiskupsdæmi, ok allir vildu svo silja ok standa sem

honum var Ijúfast. At þessu sáttmáli var Laurentius ekki

kvaddr, reið bann til móts við þá til Möðruvalla, uröu þá þegar

margar greinir meö þeim bróður Birni ; fannst þat, at bróðir Björn

vildi allt svo vera láta sem Jörundr biskup vildi. Laurentius beiddi

bann, at þeir skildu rækta erkibiskups erindi, ok visitera Hóla

biskupsdæmi, ok skoða eptir málaferlum, en bróðir Björn kveðst

ekki vildu rekast um óbygðir, ok sagðist vildu fara til Noregs, en

Laurentius sagðist fyrst vildu visitcra, ok síöan í skip þat, sem

var á Gáseyri. ^J'ar sem þér líkar'', segir bróðir Björn, (tekki

beftir þú mína reisu". Var þat ráðagjörð þeirra Jörundar bisk-

ups, at hann skildi fyrri koma til Noregs ok affrægja framferö-

um Laurentii; fór hann beim tii Hóla meö biskupi, ok skildu

þeir Laurenlius þar
;

þóltist bann nú kominn í vant efni, ógjör öll

erindi í Norðlendínga íjórðúngi
;
ráðgaðist hann nú um við vini

sína, hvat tiltækiligast væri; kendi hann þessa ráðagjörö Jurundi

biskupi, þvíat hann vissi at þat var lians vili, at visiíalores væri

í burtii sem skjótast; ráölögðu honum vinir hans fyrir norðan

heiðar, at taka at sér öll völd, ok visitera suh negocio visitaci-

onis^ ok fara fram móti Jörundi biskupi, ef bann vildi eigi

hlýða boðskap erkibiskups. Skrifaöi bann þá til sira Hafliða

Steinssonar, vinar síns, en bann ráðlagði bonum at hann skildi

fara til Noregs samskipa bróður Birni , ok fmua erkibiskup ok

kórsbræðr jafnfram honum , en bað bann at varast sem mest

at gjöra nokkut móti Jörundi biskupi, segjandi, at þó bann

veri góðr klerkr, at bonum mundi eigi lagit verða at sigra

i) Sí^ari hluti Laurentiiis sögu eptir B (AM. 180 b; sjá bls. 789,

athgr. l); þar sem stentlr (!) eV [(!), mevkir eitt et>r fleiri or^ er\i

bjögu^, en framan í sOgunnÍ má sjá hvaib rétt lesií) er.
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liamíngju Jörundar biskups. ^^Veit ek"j sagði sira Laurentius,

,,at sira Hafliöi, vinr minn, má þat ekki heyra, sakir vináttu

þeirra Jörunclar biskups, at nokkut sé honum í móti gjört;

en ek skildunst til at gjöra boðskap míns herra erkibiskups".

Var hann epth' í Norðlendínga fjórðúngi, en bróðir Björn þá af

Jörundi biskupi góðar gjaíir; skrifaði hann með honum til

erkibiskups ok kórsbræðra í frándheimi,

þenna vetr varð þat til tíðinda á íslandi , at land-

skjálfti koni svo mikill fyrir sunnan land, at þar fyrir lellu

niðr átján bæir, xij.(!) íNoregi, at Jörundr erkibiskup tók sjúk-

dóm mikinn á þann hátt, at kom verkr í fótinn ok lagði upp

í búkiun, tóku kórsbræðr þá af honum öll völd ok stjórn, svo

[yfir] andhgum sem veraklligum hkUum , svo at eigi var meir

honum til þjónustu, en honum þjónuðu ij sveinar, ok steikari

hans; vóru nú út skýfðir allir þeir, sem í hans verðskap höfðu

verit, eðr með honum staðit í málaferlum. — [23]. Nú er þar til

at taka, sem fyrr var frá horfit, at bróöir Björn var í burtu úr

Hóla biskupsdæmi, en Laurentius var eptir; var hann eggjaðr

af nokkrum, at skildi byrja upp negocitm msitacionis ^ ok svo

gjörði hann; vikli engi sinna hvat hann sagði; skutu allir

sínum máluni til Jörundar biskups, náði hann öngri yfirreið;

síðan reið hann heim til Hóla, ok krafði biskup at boða upp

gistíngar fyrir sér, en biskup sagðist þess eigí skildr, sakir

þess , at sá annar var i burtu farinn , er jafnhár var honum í

öllu valdi. Laurentius sagði, at þó at hann veri úrdauðr,

eða vildi vanrækja síns herra boðskap, skiidi iiann einn veg

gjöra þat sem hans var skylda til. Samdi þeim ekki þar um;

ok einn hátíðisdag þá nálegan fór Laurentius upp á kór, ok

talaðí liart af mörgum ósiðum, sem þar fóru fram heima á

slaðnum, mest af hórdómum ok fræodsemis spellum
,

heyrði

þat mjök til frændum biskups nokkrum , er menn vissu eigi

at þeir hefðí nokkrar opinberar skriftir, ok þó fíeirum öðrum

í Hóla biskupsdæmi; var þá þcgar gjört mikit óhljóðat; endaði

hann svo sína tölu öilum heyrundum, at hann bað menn af létta

sínum brotum, ok til betranar snúast. Gáfu frændr biskups

engan gaum at hans góðum áminníngum ^ heldr vóru honum

þegar eptir messuna af þeim mörg háðúngar orð veitt raeð

brigzlum; urðu þá þegar margar greinir í með þeim biskupi,

svo at um síðir snerist út í fuUt hatr. Sá Laurentius, at hanu
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kom öngrí hirtíng fram við fólkit, er bisknpinii var honum svo

mótdrægr; tók hann sör þá far í skipi á Gáseyri.

Á sama sumri sendi Jörundr biskup utan cinn prest,

er Guðmundr IlaUdórsson heitir , meö miklum peningum til

crkibiskups ok kórsbræðra, ok mörgum bréfum til ásakanar

Laurentio. Gjörðist Jörundr biskup þá mjök [með öllu móðr(!),

sat löngum heima, ok visiteraði ekki; hafði Laurcntius mörg

málaferli [nú til at upp(!), sem vandræ.kiliga höfðu fram farit í Hóia

biskupsdæmi, ok hjúsltaparáml. Ok sem kaupmenn vóru segl-

búnir, fór Laurentius tíl öóla, ok löluðust þeir biskup viö.

Las Laurentius þa upp fyrir honum alla þá hluti, er hann haiði

saman sett, af vandrækt ok ólögUgum framferðum biskups, ,^vU

ek ekki", segir hann, ^Jeynast fyrir yör, herra, at þessa hluti

alla mun ek kunngjöra erkibiskupinum". mæUi Jörundr

biskup; (^bið ek þik, sira Lav\renUus , at vit leggjum niðr öU

okkur máiafeUi , ok skrifum sáttgjarnliga hvorir með öðrum,

vær fram með þér til erkibiskups, en þú sker í sundr þella

bréf, sem þú hefir nú npp lesit oss lii saka, ok sver þann eið,

at þú skalt oss vera hoUr ok trúr". — uVeit ek", sagði Lau-

rentius, „at syo mikiil er rUídómr yðvarr, yfirvald ok höfðíng-

skap[r], at þér getið mik sigrat ok undirlagt, en eigi heidr ek

þá eið þann, scm ek sór fyrir mínum herra erkibisluipinum,

at ek skiidi honum sannyndi segja af framferðum biskupanna ok

málaferlum". Ok þegar sem hann hafði varla úti þessa sína

tölu, spratt upp herra Jörundr biskup, ok náði Laurenlius ekki

viðr hann at tala, ok svo skiidu þeir, fór Laurentius norðr á

Gáseyri ok svo i skip; létu kaupmenn i haf nánd Bartholomeus-

messu, byrjaði ekki mjök vel, ok vóru lengi í hafi, ióku norör

við Naumudal fyrst, en kvómu suðr í |>rándheim um haustit

móti Michaelsmessu. En frá bróður Birni er þat at segja, iit

hann kom tU frándheims at vorrar frú messu enu síöari; hal'ði

hann boðskap Jörundar Hóiabiskups, ok bar ei með frægð sögu

Laurentio, segjandi, at liann hefði mörg þau bréf erkibiskups

upplesit á íslandi, er hann kvezt eigi vita hvcrsu hann heföi

at komizt. Kórsbræðr hlýddu ok fullgjarna á þenna fíutníng,

var sú þegar þeirra ráðagjörð , at nœr sem Laurentius kænii

þar, skildi hanu grípast ok alit hans góz, bréf ok skilríki, an

kasta honum inn. Yar þó þeim flutníngi mest trúat, sem Jör-

todr biskup hafði fram skrifat.
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[24]. Nú er at segja frá Laurentio, at hann lét ílytja sik

inn lil bæjarins frá Jíaupskipinu, en þeir höfðu lagt við Hólm

ok vissu sér eiugis óttavonir, en kórsbræðr höföu þegar njósnir

um hans ferðir, ok sendi(!) sveina sína ok klerka niðr á hryggjur;

ok þegar sem- Laurentius steig- upp á bry^^gjuna, var hann

fangaðr; vildi hann brjótast við í fyrsiu, en þá hljóp at þegar

íjöidi vopnaðra manna, ok gjörðu ýmist at draga eðr berja(l) í

miili sín, þó með öngri vœgð, þar til sem þeir kómu at þeirri

myrkvastoi'u , sem svívirðiHgust var í hýnum , ok þeir kölluðu

Gullkittni, þar var honum í steypt; þar var bæði kalt ok illa

þefat, ok svo myrkt, at ei sá handa sinna skil; siðan var

hún íæst með járnhurð. Hélt honum fyrst við óvit, sem hann

kom uiör ú steinmúrinn; ok sem hann tók vitið, sigudi hauu

sik ok bað guð iijálpa sér; reistist hann þá upp, ok fann, at

þar niáttu ei fíeiri inni vera en þrír, vóru þar ok ekki honum

til hæginda inni. Svo var skjótt farit at þessu öllu, at hvorki

koui Laurentius íh'ir sik oröi né eiði til afsakanar sínu niáU;

ok sem sveinar kórsbræðra hafa svo við hann skilit, sögðu þeir

húsbændum hvar komit var, en þeir senda þegar til Islandsfarsins,

upp at taka allt þat, sem Laurentius hefir þar innanborðs átt, en

kaupmenn vildu til eingis svara, ok tóku til vopna, ok viidu

verja alla ransókn ; en hiuir tóku þá svein Laurentii , ok vildu

neyða hann til sagna, en hann sagöi þeim öngan hlut. Vísir

urðu þeir þó um góz Laurentii af nokkurum þrenzkum mönnum,

er vóru í skipinu, var þat þegar fært upp í biskupsgarð

uudir \ald kórsbræðra, minna ok meira, kistur hans upp

brotnar, bréf ok skilríki tekin ok yfirlesiu; sögðu' þeir hann

hafa nokkur erkihiskups bréi', sem haun hefði honuni aldri út

geht, en þat varð þó ekki sannprófat. Höfðu kórsbræðr cajji-

tulum einir samau um daginn eptir sem Laurentlus var iun

kastaðr, ok vissu nienn ekki hvat þeir trakieruðu.

Nú er at segja frá Laurentio, at hann var [í] myrkv-

aslofu tvær nætr, ok kom engi niaðr til hans, utan sá sem

honum færði kveld ok morgin lítið brauð ok flesk, ok þar með

súrt mungát; neytti hanu þess nær ekki. Hlupu nú saman

sveiuar erkibiskups, ok þeir sem verit höfðu kunníugjar hans

fyrr þar í býnum, segjandi Ijósliga, at þetta væri syrgihgr hlutr,

at grípamanninn ok inn kasia ok svelta, ok prófa hans brot ei

áðr, ok þar eptir dæma hans mál. þeir segja þat auðprófat,
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at hann hefði farit moð falsbréf lil íslands, ok komizt at inn-

sigli erkibiskups, ok skrifat undir bref með þeim skilningi

sem hann vildi. J^á svöruðu menn, hvar fyrir hann skildi eí

ná at hitta erkibiskup. feir segja, athann veri honum svo reiðr

fyrir fliitníng bróður Bjarnar ok bréf Jörundar biskups, at hann

Yildi ei sjá hann, en þat vóru engin sannindi, þvíat öll bref

ok boðskap tóku þeir til sín, ok öllum minnum málum skip-

uðu þeir, ok stjórnuðu öllum hlutum, svo andligum sem ver-

aldligum, en erkibiskup lá í krankdómi sínum einkis hlutar

ráðandi. Eilífr var officialis^ er síðan var erkibiskup, en Auðunu

rauðr var annarr fremstr ok mest metinn af öUum höfðíngjum;

Sighvatr landi var dauðr. Vóru [þeir] Eilífr ok Auðunn Lau-

rentio þýngstir, fyrir þá sök, er hann hafði lesit yfir þeim

bannselníngar bréf, sem fyrr segir. Sira Salamon var nýorð-

inn kanúnkr, ok fyrir Utlu kominn frá studio^ hann lagði heklr

í slnni við Laurentlum, ok ij aðrir, en þá vóru allir aðrir hon-

um mótstaðhgir.

[25]. þar er nú til at taka sem dagþíng kanúnka var; útlétu

þeir kallaLaurentium í þat herbergi, sem þeir .ij.(I) vóru; sátu

þeir ailir [á pellum, sem möguhgt var(!), cn Laurentius var settr

niðr á gólfit, ok fjötr á fótum honum , var maðrinii mjök lág-

talaðr, þvíat liðit hafði at honum ómegin í myrkvastofunni,

en áðr hafrekinn. Hann heilsaði þeim, on þeir vildu ei taka

kveðju hans. þá mælti einn þeirra: ^^alt hrópaðir þú hærra,

Laurencius, er þú last bannsbréf yfir oss'\ — u^^ííi 1^^*'

at réttu kunna mig þess", segir hann, jtþó at ek gerði boð-

skap míns herra". — ,,Nú skal opinbera", sögðu þeu',
,
jivílíkar

sakir vær gefum þér". Var þá lesit bréf þat, er þeir höfðu

gert, ok vóru honum þar gefnar í ij sakir, önnur sú, at hann

hefði falsat bréf erkibiskups, en önnur sú, at hann heföi sukkat

ofre hins heilaga Olafs konúngs þá hann var þess meðtöku-

maðr; var honum sjá sök aldri gefin áðr hann fór til íslands.

vóru lesin bréf þau, sem Jörundr biskup hafði fram skrifat

honum til þúnga; báðu þeir hann at kennast þessar sakir

ópyndr, ok hétu þá at sinna hans máh. llann segir þá: ,j

yðru valdi er nú, at pína mik sem yðr h'kar, en ekki sanna

ek þat upp á mik, sem ek er ei valdr". þeir hiupu þá upp

aihr, ok mæltu: ,,oflítt er hann enn prísaðr, hann mun tleira

segja, ef hann ferr enn aptr í stofuna". |>eir buðu honum at
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lyktum tvo kosti: annatj at gera þar sh'ka skripl í Noregi, sem

officialis selti honum, eör fara út aptr til íslands undir vald

Jörundar biskups, ok vera í haldi þar til. llann kvaðst þann

kjósa mundu, sem þeir mundu síðr ætla, at fara út, ok [vera]

undir valdi Jörundar biskups, Officialis lýsti þá, at hvert þat

plagg, sem hann hefði með farit, skyldi Niðaróss kirkja eign-

ast; var honum þá fengit þat herbergi, sem á var gluggr, sá

er hann mátti lesa við tíðir sínar, ok fengít til kostar brauð nógt

ok einnhvern rétt annan, ok þar með drekkamungát lelt; hafði

hann fjötur á fótum um nætr; þrútnuðu upp á honum fætrnir,

en skyrbjúgr hljóp í búkinn. Kómu Islendíngar jafnan til gluggs-

ins, ok töluðu viðr hann; báru margir meiin til hans kost ok

drykk, svo at hann hindraði ekki þar fyrir. þetta var sagt

kórsbræðrum, ok letu þeir setja járngadda utan viðr glugginn,

svo at enginn skildi mega tala viðr hann. Kom sú kona, er

þuríðr hét Árnadóttir, er hann átli með pilt einn, cr Árni hét,

optöinnis lil giuggsins, ok færði honum nokkut til kostar eðr

hjálpar, þat sem hún mátti.

[26]. Nú svo sem hann var í þessum þrautum, litu margir

myskunnar augum til hans, ok sýndu honum nokkura huggun

í orðum eðr gjörðum ; var sama grimd þeirra kórsbræðra til

hans, ok máttu þeir ekki heyra, at honum væri til afsakanar

sinna mála. Einn tíma varð svo komit, at hann hafði fengit

leyíi til at koma í þat herbergi, sem erkibiskup lá í sínum

sjúkdómi, þó at óvitundum kórsbræ[ðrum] í fyrstu. Ok sem

hann var ínu kominn, ok fjötrinn á fótum, urðu kórsbræðr

varir við ; var hann þá þegar dreginn á dyr, ok farit með ekki

vægiliga. Spurði þá erkibiskupinn , hvat hark væri í herberg-

inu. ilonum var sagt, at sira Lafranz var þangat kominn ,
ok

vildigjarna hafatalat við hann, ok var í fjötri, ok hann var þegar út

dreginn nauðigr. Erkibiskupinn andvarpaði þá mæðiliga, ok

mælti : guð virði við hann, undir hvílíkum þúnga hann á at búa af

sínum mótstöðumönnmn, ok þolir hann þetta aiit fyrir þá dygð ok

þjónustu, sem hann veitti mér, en hvat mun tjá oss at flnna hann,

utan livorumtveggja okkriim eykst hai'mr í: ek sé eymd ok vesöld

á honum, en hann sér hörmúng ok krankleika á mér". \*k mælti

einn hans þjónustumaör : ,,þat þikkir honum þýngst, aí hon-

um er þat sagt, at þetta sé yðvarr boðskapr, at hann sé svo

harðhga haldinn". l>á mælti erkibiskupinn : ,J)var fyrir munu
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menn slíkt tala, þar sem þeir kórsbræðr tókii öll völd af oss,

þegar sem vær féllum í þenna krankdóm, svo því síðr ráðum

vér nokkrum hinmn stærrum framferðum, at vér ráðum ei

hval vér elum dagliga eðr drekkum; cru þeir ok þeim öllum

grimmaslir, er með raér [vóruj í vorum málaferlum, er þat nú

ok auðsýii^ guð banuar ei at svo sUndi um tíma; en segit

svo Laurenlio, at hann beri sik karlmannhga, því at vonhgt

er, ef hann heldr iíQnu, at guð sýni, hvorir á réttara hafa

staðit". Var þetta sagt Lnfranzi. ok var honum mikil huggan

at orðum erkibiskups; létu kórsbræðr hafa þaðan frá miklu meiri

varðhöld á Laurentio en áðr, svo at hann skildi hvergi mega

brotlkomast. [27J. Góz haus allt var upp tekit, utan bókum hans

varö undan komit meö þeim klókskap, at ýmissir islenzkir prestar

eignuðu sér þær. Var Laurentius í þessu haldi um aUan vetr-

inn; vur þat opinberr guðs \íli, at hann misli ei lífit, en móti

náttúru at hann héít heilsunni. Um vorit, fjórum nóltum eptir

(estum Tiburcii^ andaðist herra Jörundr erkibiskup; var þá kosinn

til erkibiskups Eilífr fyrrnefndr; var hann mikili höfðíngi ok

góðsiðugr maðr.

þat var til tíðinda á íslandi þenna tíma, at brann

kirkja í Skálholti, næsta dag fyrir Pálsmessu, svo skjótt sem er

ein máltiðarstund drykklaust; var þá hvorki eplir kol né aska;

kom úr lopti sá eldr. J>á audaðist Höskuldr ábóti á þíngeyr-

um, ok margir prestar ok bændr góðir á íshmdi; þat \ar kallat

manndauðavor. I>á var ok veginn herra Kolbcinu lijarnar-

son, af Karlamagnúsi ok þorBteini. í INoregi var sleginn í hel

Ögmundr úngidanz. Ófriðr af hernaðiEircks Svíakonúngs. Utau-

för Árna biskups af Skálholti eptir kirkjubrunann. [28J. Nú er þat

at segja, [at] kórsbræðr í I>rándheimi létu sira Laurentium um
vorit fara íjötraöan í skip ok skrifuöu með honum út til Jörundar

biskups; létu kaupmenn í haf, ok brutu íjötur af Laurentio;

byrjaði þeim vel, tóku land ú Gáseyri í Eyjaíirði. Skjótliga

var skilat boöskap kórsbræöra lil Jörundar biskups, hverr at

birti, at þeir sendu sira Laurentium uudir hans umdæmi. Kom
Lafranz þá heim til llóla ; ok sem hann gekk [inn] í þat her-

bergi, sem biskup var í, fcll hann á kné, en biskup stóð

upp í móti honuin, ok setti hann hit næstasér; var biskupiun

[hinn] blíðasti við hann, ok bað hann hvíia sik þar um næstu iij

nætr, en at þeim liðnum kallaði biskup Laurentium í skrúðhús
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með kenniniönnum ; let hann þá lesa iipp bréf erkibiskups-

efnis ok kórsbræðra. Laurenlius spiirði þá biskupinn, hverr

vegr vera skildi á hans máli. Biskupinn segir: ^.ekki treystuni

vór at gefa þér messusOng, sakir framferða kórsbræðra, en

þú skalt at frjálsu vera fyrir mér hvar á Islandi seni þii vilt,

svo í Skálholts biskupsdæmi sem hér; máttu ok mikla nyt-

semd gera í læríng þinni". Laurentius mælti: ,,eingi hlutr

þikkir mér þúngari, en at hafa ekki messu-embættið". — ,^Ekki

fær þú þat", sagði biskup, ok gengr síðan burt af herberginu.

Kptirfarandi nótt dreymdi Lafranz , at hann þóttist standa

yflr lestrkórinn þar á llólum , ok halda á einui oblátu , svo

luUl; upp sem í messu, ok merk[t] á alplta ok o. Einum presti

gömlum ok vel kunnanda, komnum um heiði, segir hann

þenna draum, er þeir lásu um morgin; en preslrinu mælti:

,,þar sem þú þóttist kominn yfir kór hér at ílóium, þar muntu

um síðir vera skipaðr yfu' þann kennimannakór , sem hér á

at vera; en þar sem þú hélzt á oblátu, þar hcfir þú hit æzta

vald í höndum, ok var merkl á ali)ka ok o, þat þýðist endir ok

upphaf; svo sem þú hafðir hér skóla í fyrstu, svo muntu

hér enda æfi þína í æzta valdi ok heiðr skipaðr". — uþ^gi þú,

prestr minn", sagði Laurcntius, ^.þvíat svo sem ek er nú fyrir

Jagðr, muuu mínir óvinir ætla at ek skulu aldri heiðrsmaðr

verða, ok mun nokkur eiga annar en ek þenna draum".

Frá Hólum fór Laurenlius til I>íngeyra, ok bauð Guðmundi,

er þar var þá nýorðinn ábóti, at kenna þar klerkum ok bræðr-

um , en ábóti treysli ei viö honum at taka fyrir Jörundi bisk-

upi. þaðan fór haun á líreiðabólstað i Yestrhóp, til vinar síns

sira Ilatliðu Steinssonar; lók hann við honum sem einum bisk-

upi í öllum viðbúníngi. IJeimamenn sira Ilafliða undruðu, er

hann gerði sér mikit um við þenna mann
,
þar sem hann var

í óbh'ðu Jörundar biskups. þá mælli sira IJaíliði: ,,þat niunu

nokkurir muna , at svo scm sira Laurentius er nú íyrirlilinn

af öllum, at hann mun verða biskup at Hólum". Sira Lau-

rentius fór þaðan auslr í I>ykkvabæ í Ver; bauð l>orIákr, ábóti

þess klaustrs, honum at vera þar ok læra klerka, ok þat þekkt-

ist hann, ok kendi þar klerkum ok bræðruni um lólf mánaði,

ok urðu margir góðir klerkar þar af þeim,

[29]. [>at \arð til tiðinda á þessum misserum, at Árni

biskup Helgason kom út mcð kirkjuvið til Skálholts, ok hafði
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mikit vald af líóng Hákoni, þá kom ok upp páfaboðskapr

um Jórsalagjöf. Veginn Karlamagnús um haustið ok f>orsteinn

kumpán hans. Bólnasótt um allt Island, ok dó fjöldi fóiks.

Á öðru ári eptirfarandi var kennimanna fundr í Gallia, var

Laurentius þá enn í þykkabæ ok kendi þar klerkum ; kom þá

sú vissa noröan, ok af Noregi, at kórsbræðrum mislíkaði, at

Lafranz veri nokkut vel haidinn
,
þar sem hann ætli at vera í

skriftum; vildi forlákr ábóti þá ekki halda hann þar lengr.

t>á bau[ð] honum heim Hallr, son Sigurðar Seltjarnar, tii Dals

undir EyjaíjOli; var hann þar um vetrinn; en um vorit vildi

hann gjarna í burtu
,

því at ekki vóru líkir siðir þeirra Ualls

;

var honum þá jafnan áhugasamt, hvar hann mundi niðr koma

at vistafari. Einn morgin, sem Laurentius lá í sæng sinni,

mart hugsandi um sína hagi, hvat honum mundi til lijálpar

verða, rann á hann léttr höfgi; honum þótti maðr ganga inn

í herbergit, þat sem hann lá í, ok framan at sænginni, í kenni-

mannsbtmíngi , svo talandi til Laurentii: ,,satt er þat, at þú
ert í miklum þrautum ok nauðum. Eitt ráð vil ek leggja til

með þer, þat sem til betranar mun snúast þinn hagr; les þú

dagliga tíðir af helgum anda, ok mun heilags anda miskun hugga

þína lirygð ok leysa þína kvöl, en geym þú at gleyma þessu aldri".

Eptir svo talat hvarf hann frá sýn Laurentii. Ekki varð hon-

um fyrir at spyrja þenna mann nokkurs, ok ei hverr hann var,

svo bar þetta skjótt at; ok sem hann vaknaði, þakkaði hann

guði birtíngina, en byrjaði upp tíðahaidit, ok hélt því dagliga

til dauðastundar. Fám nóttum síöar kom Laurcntio bréf frá

{>óri ábóta at Múnka-þverá, at hann bauð Laurcntio norðr til

sín, at kenna þar bræðrum ok klerkum um tólf mánaði fyrst, ok

hér haí'öi hann lil orlof Jörundar biskups ; fór lianu nú norðr til

Múnka-þverár, ok var þar vel við honum tekit, kendi hann þar

bræðrum ok klerkum.

[30]. l>at gjörðisl til tíðindaum sumarit, at herra Christo-

forus kom út ok herra ívarr hólmr. Andlát Evfemie drottn-

íngar. Kómu sendiboðar páfans til Noregs. Á þessum misserum

andaðist herraj^órðr ok herraLoptr. Á næsta vetri eptir and-

aðist virðuligr herra Jörundr biskup á Hólum á Brigitarmessu.

l>á hafði hann biskup verit ijöritlgi ára ok vj ár; reisti hann

upp Ivö klaustr, á Möðruvöllum ok at Stað í Reynissnesi; lét

hann upp smíða kirkju heima at Uólum, ok prýddi hana með
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klukkum ok skrúða, ok auðgaöi staðinn al löndum ok eignum,

gulli ok brendu silfri, ok öðrum góðum gripum, svo at sýnast

mun meöan Island er byggi. þat er ei gleymanda hversu til

bar sem Laurenlius frétti fráfail Jörundar biskups: hann var

staddr í múnkastofu at l>verú; var þá hríngt öllum khikkum

lil sálutíða. Sem tíðindin spurðust, stóð Laurentius upp sem

aðrir skjótliga, ok með þeirri skyndíngu sinnar uppstöðu fékk

hann þann krankleika, sem aldri skildist við hann meðan hann

Hfði, cn þat var smáþarma mein; vottaði hann þetta sjálfr fyrir

einum sínum trúnaðarmanni. Jörundr biskup hafði skipat, áðr

en hann andaðist, sira þorsteini ilhigasyni, er skarðsteinn var

kallaðr
,

officialatmn ^ en sira Koðran Ilanason kallaðist vera

coadjutor Jörundar biskups, skipaör af Eilífi erkibiskupi; ok

sakir þess, at hann haföi gengi mikit, lók Koðran at sér völd öll

í Blóla biskupsdaími. þenna vetr var Laurentius at Múnka-fverá

;

um vorit kom sira Koöran þar, ok lét lesa þar, sem annars-

staðar, þau bréf, sem honum haföi erkibiskupinn út geíit. Síðan

spurði hann menn eptir, hvorr þeirra sira l>orsleins þeim

sýndist officialis vera eiga; mæltu þegar allír sem eins munni,

at hann væri því æðri í völdum, sem erkibiskup hafði í skipat

hann, en sira þorstein lýðbiskup. Laurentius sat yztr af öhum

prestum. þá mæltí Koðran: ,,hvat lízt þér Laurentius um, þú

kannt vel kirkjunnar lög, hvorr okkar sira þorsteins eigi at vera

officiaíis svo sem nú er til komit?" — Laurentius mælti: ^jiví

spyri þér, sira Koðran, þvíh'kra hhita? cn látið heidr segja yðr

kirkjunnar lagabækr heima at llókmi, þær ákvcða þetta Ijós-

Hga; en kunnigt er þelta mál, at þér vórut skipaðir coadjutor

Jörundar biskups af erkibiskupi, at honum lifanda er hann var

ellimóðr, en dautt sýnist mér yö[vart vald, þegar] Jörundr biskup

var dauör. En meö því at hann skipaöi völd sira J>orsteini

heill at samvizku á síðustum dögum smum yhr allt lióla bisk-

upsdæmi, þá er þat minn skilníngr, at sú skipan eigi at haldast

þar til sem annarr biskup kemr til." Viðr þessi hans orð varö

sira Koöran mjök reiðr, ok mælti svo til Laurenlii: (tverö úti,

vondr falsari, engi lög skaltu hcr um segja." Laurentius

svarar: ,^út má ek ganga, en sjá vegr mun hér um verða millum

dýrra klerka, sem nú hcQr ek sagt." Aldri mátti hann koma

í augsýn sira Koðrani meöan hann var at Múnka-|>verá, ok

fyrirbauö hann þóri ábóta at halda hann þar lengr.
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Sira Laurentius fór þaðan vcstr til l)íngeyra, tók Guð-

mundr ábóti við lionum feginsamliga ; setti hann þar skóla,

ok kenndi Latínu Guömundi ábóta ok mörgum öðrum klerkum.

Egiil Eyjólfsson Iiét einn djákn, cr Laurentius elskaöi fremsl,

ok lagði allan liug á at kenna lionum Lalinu ; varð hann ok

hinn framasti klerkr ok mikiil versificator; hann læröi ok f>órð,

son Guðmundar lögmanns, ok Einar, son sira riafliöa Steins-

sonar, ok fátækum klerk kenndi hann, þeim er hét Olafr Hjalta-

son, ok var góðr klerkr, ok hélt lengi skóla á Hólum.

[31]. Nú er frá því at segja, at á cptirfaranda sumri, frá

því er Jurundr biskup andaöist, fór utan sira íjorsleinn skarð-

steinn ok sira Snjóll'r Sumarliðarson, sögðu þeir til INoregs lát

Jörundar biskups; var þá vígör til biskups á Ilóhim Auöunn

rauör; var lianu mostháttar af kórsbræörum, ok var,lengl fé-

hiröir kóng Hákonar í lírándheimi., ok iionum hinn kærasti;

hélt hann langan tíma kirkjuna norðr á ÍJrándarnesi , ok var
r

forríkr maör. Oiöf hét dótíir hans , er átti Glemel bóndi, en

fyrr álti hana sá maðr er forsteinn hét, ok vóru þeirra synir

Eysteinn rauðr ok þorbergr rauðr; en Vígleikr hét son þcirra

Clemets ok Ólofar. A þessu ári braut TJxann á Gáseyri. I>á

urðu missáttir kaupmenn viö Ghviv bónda galla, ok nnnu á

honum; þá var harðr vetr ok kallaör [hrossa velrs fellir(l). Á
þeim vetri, sem Auðunn var vígðr til biskups á Katen'narmessu,

andaðist Clemens páíl í Ilóm. t*á var ok svikinn keisarinn á

páskadaginn með þeiin hætti, at þá er l)ann iiaföi bergt corpus

domini var borit eitr í kaleikinn , er hann drakk af, ok þar

fékk hann bana af. Vann sira þorsteinn skarðsteinn mál öll

við Koöran, sem Laurentius gut til, ok fóru þeir Snjólfr til

íslands- eptir um sumarit með boðskap páfans al gjalda tíund

af öllum kirknaeignum. l^eir vóru ok skipaöir officiales af

Anöunni biskupi um allt lióla biskupsdæmi, en hann var eptir

í Noregi um vetrinn; [32]. en um sumarit eptir fór hann til ís-

lands, ok kom út á Seleyri ok reiö norðr Sand til Ilóla; vóru þá

fyrir allir mestháttar prestar , ok tóku ómetnaðarsamliga við

biskupi; var hann mjök stirðr ok þýngdr af reið; höfðu þeir

sira Koðran ok Snjólfr allt í íleymíngi við hann, fannsL honum
fátl um þeirra viðtöknr. Ilann lét fíylja sunnan af Seleyri

timbrstokka, er hann lét gera af timbrstofuna at Ilólum. Um
haustiö visileraði hann um vestrsveitir, ok vigði kirkju iit I>íng-
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eyrum ; var Laureniius þar þá; gaf Auðunu biskup engan gaum

uL honum í þat sinn
;
gafst ok Laurenlius ekki fyrir lionum. Vóru

þá þegar margir lilutir talaðir fyrir Auðunni biskupi, sem engi

þörf var í, en honum ókunnigr landskapr; ok sem biskup kom
heim úr visitatione. rak hann burt sira Skúla ráðsmann , ok

tók af honum allt hans góz. Mikit missætii gjöröist um veirinn

miUi Auöunnar biskups ok sira Koðrans ok Sneólfs; héhJu þeir

eitt báðir í móti bivSkupi. Tók hann Grenjaðarstað af sira

Koðrani, en Sneólfr gekk þegar til sættar viö biskup, ok þá

Grenjaöarstað. Auðunn biskup hafði h'linn tíma heima setið,

áðr hann leitaði hvar vera mundi leg hins góöa Guðmundar

biskups, þvíat þat var áðr svo vandræki, at menn vissu ei hvar

þat var í kórnum; var fyrst til grafit, ok fundusi þar ekki hnns

bein. þá var sent epiir Kolla sniið llelgasyni, ok fór [hann],

meir áminntr fyrir skuld Guðmundar biskups en at bœn Auð-

minar biskups, þvíat með þeim var heldr fáit, En er Kollr

koni til llóla, bauð hann npp hrjóta gólfit í framkirkjunni,

miðaöi [hann] svo glöggt á, at þar seni hann segir var undir

niðri kista, ok í biskups bein, ok at öllu svo um búit, sem

Jörundr biskup hafði bonum frá sagt; téöisi fóileggrinn brotinn

en knútarnir stórir sem von var, ok þar um hreinn línklutr.

Segir þat í Guömundar sögu, at brotnaöi fótr hans fyrir Ströndum,

er hann var klerkr með ingimundi presti fræ.nda smum. Var

þá til kallaðr Auðunn ])iskup, ok varð hann þessu mjök feginn

;

lét hann þá gera at beiuunum nýja kisiu, ok búa um fagrliga

með grind, ok setja innarliga í kirkjunni, frammi fyrir stóra krossi.

Gerðist þá þegar sókn mikil til staðarins, ok áheit mikil uni

allt Island, ok urðu margar ok ágætar jarteignir; var þat mikil

gipta Auðunnar biskups, at hana lét fyrst[r] taka úr jörðu bein

hins góða Guðmundar biskups; ok af þessi hans grundvallan

hefir síðan eflzt ok aukizt heiðr ok viröíng þess biezaða biskups,

allt til þessa dags; gjörðist þá þegar um hans daga þangat mikil

sókn ai Guömundardegi
;

söng hann sjálfr fyrir sálutíðir ok

sálumessu, ok heiöraði þenna guðs vin í öllum hlutum. Tók

Auðunn biskup þetia af þeirri góðfýsi, sem heilagr andi blés í

brjóst, ok þó enn nokkut af áeggjan kóng Hákouar, en áðr

var hans engi minníng gjör framar en annara biskupa, því

menn vissn ei hvar leg- hans var.

þá er Auðunn biskup kom til Ilóla, var ekki hald-
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inn upplökudagr hins heilaga Jóns llúla biskups, súngnar

tíðir at fiins, en ekki heilagt; fyrir því gekk Auöunn biskup;

at þá skildi halda heilagt um llóla biskupsdæmi, ok sýngja

innan kirkju (htppliciter. Mátti af sh'ku marka, at Auöunn biskup

var mikilshátlar höfðmgi. liann hafði með sér steinsmiðu, ok

suðr frá staðnum, í fjalli því er llaptahh'ð heilir, fann hann

rautt grjótberg; þat let hann heim færa, ok gera af háaltarit,

holt innan ok járnhurö fyrir, svo geyma mátti í dýrgripi staðarins,

öruggt fyrir eldsgandi (!) , ok allar þan* gráöur , er þar eru

kríngum, ok færa innar háultarit í húfuna, ok penta hana innan.

Hánn iet ok gera upp(I) steinofn í timhrstofuna, ok smíða upp

biskupsherbergin, sem fásén vóru hér á landi önnur ; hann fékk

þangat skrúöa særailigan með hökh Skinanda(!) er kailaðr er;

varð staðnum kostnaðarsamt við þetta uppsmiði; hann var ok

mjök gestrisinn, þvíat þótt hann hefði heima á staönum stefnur

viö sína óvini, ok veri honum sagör tími tii niáitíðar, þá mælti

hann til sinna mótstöðumanna: ^^göngum tilborös, ok kunnum

ekki matinn þess þó yðr misli'ki við mik'\ Sigraði hann meö
því marga, at eptir þá gleði sem hann veitli þeim lögðu þeir

öU sín mál á hans vald. Allt sitt embætti flutti hann sæmiliga

fram; rödd hans var svo há ok^ í'ögr, at niikil lyst var at heyra

hanssöng; bænahaldsmaðr var hann mikill; hann las þriöjúng

Davíös psaltara hvern dag, ok þriöjúng vorrar frú psaltara;

hann vatnfastaöi fyrir allar postulamessur , ok jMaríumessur ok

niargar biskupamessur
;
fylgði hann tíðum ölhmi um langaföstu

ok jólaföstUj ok hinar stærstu hátíöir.

[33]. Grcgoriusmessu kómu saman at Hólum allir mest-

háttar prestar í Hóla biskupsdæmi; létbiskupinn niörfalla mess-

una, er komit var at evangelium^
^
þvíat hann reiknaði sira Koðran

í banni, fyrir þá sök, at hann hefði látiö bræðr á Mööruvöllum

hafa veraldarráð, ok höfðu eytt miklu gózi, ok vildi biskupinn

at Koðran bætti þat upp; önnur sú, at hann hefði tekit at sér

oflici[a]latum; þriðja, at hann hefði gert samblástr móti honum.

Vóru flestir- hinir meiri prestar í mótgangi við biskup, utan

sira Hafliði Steinsson
;
gaf biskup honum góöar gjaíir, en þeir

Koðran skildu ósáttir. Auðunn biskup dispenseraöi meö þessum

prestasonum, þvíat hann haföi þar vald tii af páfanum: Einari

i) hér byvjar C.
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llaniðasyni, forsteini Hallssyni, Jóni Koðranssyni, Páli forsteins-

syni
,
þormóði l>orkelssyni ; lu'ðu þessir allir framir menn til

klerkdóms í llóla biskupsdæmi frá því.

Á því ári varð Jóhannes páfi vicesimus secttndtts. Árni

biskup fór lil Grænlands. [ni andaöist íngjaldr biskup í namri.

Á öðru ári er Auðnnn biskup kom til íslands urðu mörg tíðindi:

þá brann kirkja ok klaustr á Mööruvöllum í ílörgárdal með
klukkum öllum ok skrúða. t>á brann ok klaustr í Niðarhóimi.

Auðunn biskup lók ábóladæmi af þóri ábóta at Múnka-þverá.

f>á gjörðist ok missætti meðal [Auðunnar biskups ok] Guð-

mundar ábóta at J>íngeyruin, fyrir þá skuld, at ábóti byrjaði

kæru á Hóiastað um biskups tíunda mál, þviat hann kallaði, at

hinn heilagi Jón, hinn fysti luskup á Hólum, hefði gefit I>íng-

eyra klaustri árliga til uppheldis allar biskupstíundir fyrir vestan

Yazdalsá í fyslu, er hann funderaði klaustrið. þessar greinir

api)elleraði Guömundr ábóti til erkibiskups, diktaði þá appella-

cionem sira Laurentius, ok stóð með ábóta í öllu því er hann

orkaði. I>enna saraa vetr in capite ieronimi{\)j varð Lafranz ok

Árni son hans profcssus til múnks ; hafði Árui fyrir ij árum

komit af Norigi. í föstunni var Laurenlius vígðr til niúnks ok

Árni, son hans, af Guðmundi ábóta. þá gekk ok þar inn Bergr

Sokkason; hafði Laurentius kennt honum áðr fyrr at Múnka-

|>vcrá; varð hann hínu framasíi klerkr ok mælskumaðr allmíkiil,

svo hann selti saman margar sögur heilagra manna í norrænu

með mikilli sniid; iiann var söngvari góðr ok prédikari heiðar-

ligr; unnust þeir mikit, bróðir Bergr ok bróðir Laurentius.

llróðir Laurentius hélt með svo mikilli góðfýsi reglu hins heil-

aga Benedicti, at hann gekk aldri út af sínu kíaustri, utan

ábóti byði honum fyrir einhverja nauösyn. þagnartíma hélt

hann ok svo ríkt, al hann talaöi ekki um nætr þá er summtim

silencium var, en lengslum Latínu þess í miUi; hlýðinn var

hann sínum formanni í öllu
;

hvergi vildi hann sitja utan í

conventu^ þólt ábóti byöi honum hjá sératsitja; eingi var hans

iðn önnur en lesa, kenna Latínu, ok studera í bókum. Árni

son hans varð dýrr klerkr ok skrifari mikill. Fagrliga var þá

þíngeyraklaustr skipat af iærdómi.

Vígðr Eigill.

[3-4]. Á þessu árl var vígör til prests Egill djákn Eyjólfsson

I. B. 68
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af Auðunni biskupi, ok var hann þá fyrst skólameislari heima

at Ilóhim
,

þótli Laurentio þat aUmikit er þeir skildu, þvíat

þeir hófðu lajíit saman aUmikinn kærleika. Um sumarit eptir

fór utan Guömundr áhóli, ok var utan tvo vetr; gjórði erki-

biskupinn ekki at máhuu þeirra Auðuunar biskups, þvíal hann

vildi at Auðunn biskup væri til annsvara. Um haustið visitcraði

Auönnn biskup um vestrsveitir; ok sem hann kom til l*íngeyra,

byrgðu bræðr fyrir lionum klaustrið, ok on^a processiouem gprbu

þeir í móti honum; matr var til reiðu látinn hans mönnum,

en öl var ekki; var bróöir Bjórn prior yfir klaustrinu , höfðu

bræðr þar fyrir fjölda bónda, at verja biskupi klauslrið, ef hann

\ikli láta ásækja, en hann gjörði sik lil þess ekki h'kligan at

nokkuru.

Sættust biskup ok [Laurentius].

Á öðru ári eptirfaranda varð þat til tíöinda, at þá and-

aðist kóng ílákon. Magnús, sou Byrgiss hertuga í Svíaríki,

svelti inn í einum múrbræör sína tvo, Eirek langa hertuga ok

Valdimar. Átti hertugi líirek frú íngil)jörgu drottuíngu. þá

andaðist ok sirariafiiöi á Breiöabólstaö, niikilsháttar maðr; var

hann um nokkura tíma kapelluprestr Kireks konúngs, en síöan

lengi ráðsmaðr at llóhun ok at |>íngeyrum. J>á audaöist í

Noregi sira Koðran Ranason, hinn merkiligasti prestr. Sira

Egill varð aptrreka ok Grímr prestr Ófeigsson, er fórn með
erindi Auönnnar hiskups ; var sira Egill þann vetr enn at Ilólum ok

í mikhim kærleikum; þá kómu út um sumarit bróf, at utan var

hoöit biskupum báðnm álslandi ok lögmönnum báðum, lierraKatli

þorlákssyni ok handgcngnum mönnum vj ok bændum frömnstum

vj. Ilerra Grímr þorsLeinsson tók lögsögn, ok Erlendr bóndi frá

Upsum úr Svarfaðardal haföi lögsögn yfir Norölendínga fjórðúngi.

\yá brann kirkja í Skálholti nm [vetrinn] fyrir I>orláksmessu. Yar

kosinn til konúngsMagnús Eireksson, dótlurson Ilákonar konúngs,

yfir allan Noreg. Svíaríki ok Gotland. Var herra Erlíngr Viökunnar-

son skipaör dróttseti um alltNoregskonúngs ríki með ráöi herraEi-

lífs erkibiskups ok alls fólks ; var kóng Magnús þá þrévetr at ára-

löln. Um sumaril eptir ætlaöi Auðunn biskup til Noregs, ok varð

uptrreka í Ilúsavík ; var enn siraEgill með honum; sat biskup

heima at llólum um vetrinn. [35]. Um haustið gekk sira Egill

meöal, at þeir Auöunn l)iskui) ok bróðir Laurentius sæliust; scgir
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Egill biskupinnm , at honnm var mikiU slyrkr at Lanrentio ef

þeir litiidi eitt. Sendl Auönnn bisknt) sira Egil Yc[s]tr til f)íng-

eyra, ok reiö bróöir Laurentins mcð lionnm tii Móla, ok lók

bisknp sæmiiiga viö honnm, ok jálaði honum sinni vináttn, en

Laureutius iionum í móti sinni hlýðni ; fór Eysteinn ranðr,

dótturson biskups, með lionum til þíngeyra, ok iæröi Lanrcnlius

liann, ok varö [liann] framr maör, ok helt lengi Man'nkirkju í

]>rándlieimi, {>á varÖ enn ókyrt nm vetrinn í Ilóla biskupsdæmi,

var Inskup eggjaör til at lieimla skiptitínnd af hundraði, ok

paöan af meira; hofðn einlileypíngar safnað fyrir biskupi í

llöí'öalióknn, ok var liúit viö at þeir mnndi leggja liendr ábiskup,

áðr Ilrafn úr Glaumbæ gekk á milli ok aörir góðir menn, ok

játnðn fyrir biskupi (!) at hann skyldi öngva nýjúng á þeim gera

nm tínndargjaldil. Var mikit liallæri nm vetrinn ok veðr

ofsa hörð, ok lágn við hnfísar. Auðunn biskup gekk fyrir

um vorit, at heitiö var á páskadaginn á hinn heilaga Johannes

Hólabisknp , at iíverr skaltmaör nm Skagafjörð skildi gefa

kliftpíng til líkncskisgeröar honum, cn Hrafn Jónsson játaði

fyrir at ganga. Varð svo skjót skipnn á nm veöráltu , al

þegar páskadaginn, sem Jónsskríu skyidi út bera i processione^

iell norðanveðrit ok kuldinn í logn, en eptir hámessuna var

kominn á þeyr ok sá tók af allan snjó ok jökul, cn hafísa rak

í frá, ok varð svo vöxtr góðr nm vorit. |>á varö ok missælti miili

AnÖuunnr bisknps ok sira Snjólfs, tók liann af honnm Orenj-

aðarstað, fyrir þá sök, at liann vildi ei taka einn mann, er

biskup skipaöi þangal; lét bisknpinn sverja, at vij kennimanna

skyld var á Grenjaðarstöðnm ; nrðu ok enn fleiri greinir í

millum þeirra; kom svo um síöir al biskup forboðaö[il Snjóiíi(!)

ok afsetti luinn ölln samneyti kristinna manna; gaf Snjólfr

ongan gaum at því, ok fór til Noregs.

l>etta sumar fór ok ntan Árni biskup Helga[son] af

Skálbolti, ok andaðist í Björgvin um vetrinn. Varð Ormr

þorsteinsson ekctus til biskups í Skálholt. Um vorit braut

Skankann í ísum fyrir Austfjörðum; var þar á þórir ábóti ok

Hcrgr Jónsson; fengu inenn þeir, sem á skipinn vóru, með miklu

vosi land; fór IJergr þegar á fnnd Auöunnar bisknps með

mörgnm bréfum; sendi biskup Berg frá scr suðr aptr á Eyríir

ok laka sér far. Um sumarit á In'ngi tóku sik saman leikmenu

af Norðlendínga Ijórðúngi, at þeir vildu uudir öngvar nýjúngar

58
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Auðunnar biskups ganga; reið herra Grímrj ok margir mikils-

háttar menn, til Ilóla ok tökiðu viö biskup, ok Hnaðist hann

ekki við orð þeirra, en þeir gengu til handa við hann, sem

hánn hafði áðr fyrir sóknum. [36]. Um sumarit eptir fúr Auðunn

biskup til Noregs, ok nieð honuni sira Egiil í einu skipi, ok

Ormr eleclus. [Var| sira f>orsteinn skarösteinn hans officialis,

|jeir lóku Noreg, ok fór Auðunn biskup norðr til þrándheims, ok

fann þar Eiiíf erkibiskup, ok fagnaði hann honuni vel; sat

hann þar um vetrinn. þat sama sumar kom herra líetill þor-

láksson lil íslands meö kouúngs brefum; var konúngi iMagn-

úsi þá svarit landit. þá kom ok Guðniundr ábóti frá l>mg-

eyrum, ok sira Jón Koðransson; helt hann skóla at Ilólum

um vetrinn.

IJerra Auöunn biskup sat í |>rándheimi uni vetrinn ok

hélt mikla jólaveizlu, ok endist hún langt út yfir jólin: var erki-

biskupinn marga daga í boöi hans. Snemma á jólum tók Auöunn

biskup krankdóm, kom í fyrstu í fótinn, um kneö, ok lagði

verkinn upp í búkinn, kómu læknar til, ok var margs í leitað

ok þýugdi œ við. Svo var mikil hans hreysti, at hann sat upp

ok gladdi menn, sem honum væri ekki til meins; ok sem hon-

um þýngdi alvaríiga, talaði hann einn dag veizlunnar eptir

Maríuminni við erkibiskupinn ok aöra sína vini, þakkaði

fyrst guði, ok hans sætu móður, ok fyrir alla velgjörnínga sér

veitta, biðjandi alla nálæga menn at biöja fyrir sér lil guðs,

ok ei síðr þá alla fyrirlátníngar
,

segjandi Ijósliga, at hann

mundi innan fárra daga fram fara af heiminum
;

gaf hann

öllum fremstum mönnum þar veröndum sæmiligar gjafir, biöj-

andi þá at halda veizluna um þá(I) daga, hvat sem þá liði um
hans cfni. Síöan lóku menn orlof af honum , ok gekk hann

burt með stuðníngi manna; lagöist hann þá í rekkju ok gerði

alla skipan fyrir sér, kjósandi sér leg at Maríukirkju þar í býnum,

með því at hann náði ei at liggja at Ilólum á íslandi, at þeirri

Maríukirkju, sem hann var biskup at. Sem hann var oliaðr

kom erkibiskupinu til hans, eptir spyrjandi, hverr honum þætti

bezt fallinn til biskups á íslandi at Hólum eptir hans dag.

Auðunn biskup svarar þá: ^^margir eru sæmiligir kennimenn á

Islandi, en því viljum vér svara guði, at þar er engi betr til bisk-

ups fallinn á Islandi en Lafranz Kálfsson, bróðir at þíngeyrum;

megum vér þetla fyrir margar greinir sanna: íýrstþat, at hann
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hefir þjónat undir lieilagri reglu vel ok góðfúsliga ; hann er

hinn mesti klerkr til kirkjunnar laga, roskinn ok einarðr til

allra mála, svo at hann mun eigi iála undan draga heihigrar

kirkju valdi þann rétt, sem hún á at liafa, þvíat þess þurfa

Norðlendíngar á íslandi, at hafa þann hiskup yfir sér, at bæði

sé sljórnsamr ok vel kunnandi at hirta þar óhlýðna Qk þrjózka".

Erkibiskupinn mælti: kunnigt var yðr þat, al hann var okkr

mótstaðligr, er hann var með Jörundi erkibiskupi, þá er hann

las bannsetníngarbréf yfir okkr". Auðunn biskup svaraði

:

^^meira eigi þér at virða nauðsyn heilagrar kirkju^ en nokkra

meingjörð okkr veitta; er þat ok makligast, at ef vér höfum

í nokkurum greinum oilaraorðitvið hann, at vér bætim nú með

þessum heiðri yíir við hann; er Lafranz ok eigi þess kunn-

andi, þótt hann gjörði boðskap síns herra". Talaði Auðunn

biskup þetla með svo miklum áhuga, al hann felldi tár við, en allir

er nær vóru lofuðu hans orð. Ok sem Auðunn bisknp hafði

i'engit alla guðsþjónustu , andaðist hann Agnethis seciindo mcð

mikilli frægð ok góðum oröstír; var hans útferð gjör með

hinni mestu vegsemd. Var þeirri veizlu, sem hann hafði haidit,

snúitupp í erflsveizlu af hans frændum ok vinum. Er þat al-

mæli manna, at eigi hefði verit slíkr höfðíngi hér á Islandi

sem Auðunn biskup var.

Laurentius kjörinn.

[;^7]. I>at er nú at segja, at litlum tima eptir fráfallAuð-

unnar biskups kallaði erkibiskup saman capitulum^ trakterandi

með þeim um biskups kosníng til Hólakirkju; var Eilífr erki-

biskup á öngu öðru , en kjósa bróður Lafranz til biskups

á llóla, eptir ávísan Auðunnar biskups; staddist þat ok, með

guðs vilja, at hann var til biskups kjörinn af EihTi erkibiskupi

á Ilóla með samþykki allra kanúnka, ok var þessum kosníngi

lýst á kór, at áðr súngnum tíðum ok hríngdum klukkum, í

Niðarósi at Kristskirkju. fetta líðinda gjörðist áðr, en Ormr þor-

steinsson, ekctus til Skálholts, andaðist áðr hann var vígðr

til biskups. þá var kosinn Ormr Steinsson til biskups í Skál-

holt; vildi hann eigi vera, ok gjörði votxmi peregrinationis

ad summ.a(!) apostolorum Pelri ct Pauli^ ok andaðist hann litlu

síðarr. Eptir þat var kosinn Skurð-Grímr; var hann áðr ábóti

í Hólmi í Niðarósi, var hann vígðr til biskups í Skálholti; var
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híinii iij iijýiJaöi biökiipj ok speuli iipp þrjú luiiidruö hiuidraöa,

(ir Skálliolls kirkja áui, ok andaðisl útíllöfnum, er kaupmenu

láf^ii tii hafs. Eptir þat var kosinn ok vígör til Skálholts-hiskups

heiöarligr maðr Jón Ilalldórsson, var hann af predikara iifnaöi, dýrr

klerkr ok sæniiligr príidikari ; hafði hann lcngi slaÖit at studium í

París ok í Uononia. — Á alþi'ngl um sumarit þetla sama kom aptr-

reku skip af Noregi ú Eyrar, var þar á frú Málmrríör af Möðru-

völlum; freltu rnenn þá biskupa kosníng til íslands, ok þótt-

ust menn eigi vita, hverr Lafranz sá var, er til llóla var kosinn'.

Kónm bref til electus.
'

þat barst at þctta sumar litlu eptir þíng, at Guömuudr

áhóti ut l>íngcyrum var boðinn til IloUastaöa i Langailul af

frú Guörúnu }jorsteinsdóttur , er þá bjó þar; þar riöu nieö

honum ij klaustrhræör, prior BjOrn ok Lafrunz Kálfsson ; ok svo

sem þeír vóru hcim í veg, ok komnir yfir á þá, er Hlandu

heitir, kom í móti þcim maör, sá cr þorvarðr hét, ok kallaör .

biskup ; hunu sagði þcim skipakomuna ok lát Auðuunur hiskups,

ok at biskupar vóru kosnir til landsins, Jón Halldórsson tii

Skálholts en bróðir Lafranz til llóla; ok svo sem hann var riðinn

burt frá þeim, mælti bróöir Björn: ^^muntú eigi kosinn til bisk-

ups, bróðir Lafranz"? — Hann svaraði: ,.gjör mér öngvan dára-

skap, þat þykir mér iíkligt, atsvo fremi hufi kanúnl^ar í Niðarósi

niik niðriagt, sem mörgum er kunnigt, at öngva væntíng

hefir ek til þess, at þeir muni mik tii nokkurs heiðrs upp

hefja". Innan tveggja daga, síöan þeir kómu heim lil þíngcyra,

kom bréf frá Málmfríði til bróöur Lafranz, hvcrt er birti, at

liún var \\yk \ Kristskirl;ju í Niðarósi, at hann var kosinn til hisk-

ups á llóla; mátti hann nú eigi við dyljast, hver sanniudi vóru

hér um. Yarö honum þó mjök áhugasamt ;iö þessi tíð-

indi; þakkaði guöi ok hans sætu móður alla hluti sér vcitta;

vildi hann ckki annat en at halda sæti sínu í kór ok klaustri

sem úðr. Olafsmessu síðari kom sira Egill Eyjólfsson til

}>íngeyra, en fám dögum úðr ú Gáseyri af Noregi; liafði liann

ij bréf til bróður Lafranz frú Eilífi erkibiskupi meö hungandi inn-

siglum; var sú skilníngr í ööru, at hann gaf honum upp allar

þær sakir, sem hann hefði hcilagri Niðarósskirkju í inóti gert,

liéivtrýtr C.
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erkibiökupinum eðr kórsbræðrunij scljnndi þar í þá grein, seni

kirkjunnar lög voUa, at klauslra innganga er svo seni önnur

skírnj ok at hvat hann hefir áðr gert í móti guðs loguni getst

honum upp, svo sem hann gengr undir heilaga regUi. Annat

brcf var svo látanda, at erkibiskupinn með ráði ok skipan alh*a

kórsbræðra, kaus bróönr Lafrauz Káli'sson lil biskups á Hóhim,

með öllum þeim stett ok heiðr, sem biskupligri tign ok veg-

semd tíl Iioyrðí, coníirmerandí hans vald, at hann mættí sem

skjótast öölast með biskupsvígslu áðrgreint vald. [38]. At þessuiu

boðskap settum ok yfirlesnum, þakkaði hann guði þessa gjöf

sér veitta ok vakl , ok aílir þeir sem nálægir vóru; má þat ok

hverr sem einn fyrirstanda, at þenna mann Lafranz, skipaði

framar lil heiðrs ok virðíngar guðlig mildi, en ríkdómr eör fé-

múta, þvíat þeir sömu, sem áðr vóru hans mótstööunienUj skip-

uðu hann nú í þctta vald, þvíat hinn helgi andi bles því í brjóst

án manna fulltíngi.

Electns reið til Wólla].

þessu næst skrifaði herra elecCus til herra Ketiis, er þá

var hirðsljóri á íslandi, at hann kæmi til þíngeyra, ok sirafor-

steinn skarðsteinn; riðu þeir með honum til Hóla, var þar

fyrirbúin veizla. Á Laurentiusmessu var lýst boðskapinum á

kór um biskupskosnínginn
,

lýsti honum herra Ketill, ok hann

\Q\áú[ electinn til sætis, ok sira þorsteinn, at súngnum tíðum ok

hríngdum kiukkum; lét herra electus líta á góz staðarins , ok

var mjök snauðligt tilkvomu, þó hafði rekit rcyði svo mikla uni

vorit í Hrimnesi á land staðarins, at á var nærri íjögr hundrat

vœtta spik. Tók hann aptr til ráðsmanns Skúla prest íngason,

sem verit hafðl um daga Jörundar biskups. Til allra ráða,

bæði heima ok at útbúum, skipaði hann roskna menn, ok lýsli,

at hann vildi allan þann sctníng ok skipan hafa, sem Jörundr

biskup hafði; sagðist hann ekki vilja til hlutast dagligra ráða,

utan kjallara ok fatabúrs ok stjórn kennimanna; en þat olTr,

sem ga[f]st í vaðmálum, þat gaf hann fátækum mönnuni út allt.

Marúmiessu hina fyrri prcdikaði hann ok gjörði sæmilíga veizlu,

ok þótti l)á
þegar staðrinn gleðjast í tilkvomu slíks höföíngja.

Eptir Maríumessu reið eleclns til Möðruvalla, ok vóru þar þá

öngvir bræðr, hafði Auðunn biskup skipat þcim hurt á presta-.

vislir, var bróðir forgeirr í Lögmannshlíð , en bróðir þórðr á
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YíOivölliim l'yrir þíngapresla, en brúðir þorbjöni ok Braiidr loni

heim lil Jlóla, ok öiiduðiisL þar báðir; tók Hólastaðr uiidir sik

alla ávöxlu ai' gó/,i kluusU'sins, vóru þav ij pvcslar með ráösmanui

ok ij djáiínar , vildi hcrra cíecius þar önga slupan á gjöra fyrr

cn bann bilti erkibiskup. þaðan fór liann lil Múnka- [>verár,

ok var þar formannsiaust, þvíat þórir ábóti var þá í INoregi;

skipaði elcctus bróöur Berg Sokkason yíir þverárklauslr priorcm.

þaðaa reið hann norðr til Grcnjaðarstaða, helt þá siva Jón

Koðransson staðinn af sira þorsteini ojjiciaii. l>aðan roið bann

heim til Uóla, ok var heiraa um vetrinu; skipaði liann Oiaf

djákn íljaltason skólameistara heima á staðnum, ok fékk kierka

lil. þegar lók hann til at reikna um franii'oröi manna í bisk-

upsdæminu, svo lærðra sem lcikmanna, áminuandi þá fagrliga

af lélta sínum röngum siðum, en öngar hinar stærri franircrðir

hafði hann þá um sinn.

Electus visiteraði vest[rsveitir],

I>al cr sagt, at kirkjan í Ilvammi í Vatnsdal átli ij bluti í

heimalandinu, enFinnbjörn bóndi Sigurðarson átti þriðjúnginn;

þótti eiecto kirkjan lílt vera haldin af Finnbirni, þvíat hann fór

með alla jörðina; vildi electus skipa prcsti nokkrum kirkjuhlutann,

en Finnbjörn vildi ei sleppa; síðan setti ekclun honum áminn-

íngar til laust at iáta, ok sagðist mundu fram fara móti honum
ef hann héldi, en bauð at kaupa at honum hans hiut, ok þat

varð TTieð góðra manna tillögum, at Finnbjörn seldi bonum fyrir

sextige hundrul þviðjúnginn , en hann veilU Egli syni hans

staðinn í Grírnstúngum, ok fóru þeir þangat búnaði , en Jrú

Guðrúnu ok frú j[>uríði léði hann Ilvamm, þar lil hann kæmi

af Noregi; visiteraði hann vestrsveitir um vorlt, ok var þá mjök

hörð veðrátta ok fjárfellir; var eícfcíMí á Breiðabóls.taö í Vestrhópi

hjá þovsteini skarðsteini, At Jónsmcssu llóiabiskups kom enn

góðr bati á veðráttu. [39].- Guðmundr ábóti á þíngcyrum talaði

við hann um biskupstíunda málit, en c/íícto sagðist þar ei mundu
fulla skipan á gjöra fyrr en hann væri vígðr biskup, ok bauð

at þeir tæki þar menn til af sinni hálfu, en hann af kirkjunnar

hálfu at Hólum, ok staddist þetta með þeim; tók hann Hóla-

kirkju vegna tií gjörðar sira Jón Koðransson, en ábóti ok bræðr

tóku Ianz-Orm(!), var hann
,
prófastr í Vestfjörðum, ok hélt

Staðinn í Holti í Önundarfirði
;

skyldi þeirra gjörð standa þar



Lmirentius 8«ga. BISKUPA SÖaUU. 899

til sem erlíibiskupiun gjörði nokkra skipan á; kvómii þeir til

l^íngeyra þá er cleclns var þar, ok var þat þeirra gjörð, at

klaiistrið at ln'ngeyrum skildi halda Iljaltabakka, sem Jörundr

biskup bafði lagt til klaustrsins , en Auðuun biskup hafði tekit

af þeim ok veitt Jóngeiri presti; skildu þeir nieð þessu , ok

þótti brœðrum tillagit lílið.

Um vorit var tekit electo far með Klemett bónda Atlasyni í

Krafsinum, ok þeim mönnum, sem fara skildu meö honumj en

þat var Egill ok sira Stefan, Aðalbrandr djákn Maguússon ok

Eirekr rauðr ok skipssveinar ; sat electus á MöðruvöIIum um
sumarit, þar til hann fór í skip. Fám dögum áðr þeir iétu út

kvómu þrjú skip á Gáseyri, öll af Norcgi, ok á einn dag, ok

eigi lengra í rnillum en niáUíðarstund, var þarHalIkelI bóndi á

VoglundsboIIanum, Sigvaldi á Ólptiuni; þriöja skip var Glóðin,

ok var þar sira Snjólfr Sumarliðason, viklt hann öngva lolníug

gjöra elecío^ töluðust þeir fátt ok stirt við, ok at skilnaði þeirra

spurði eleclns: ^yúiu nokkut minnast vlð mik?" — Ilann svaraði

:

öngvan Júðaskoss vil ek kyssa þik", ok svo skildu þeir með öngri

blíðu. [-iO]. Létu þeir cleclus i haf in festo Bertine{\) abbatis;

höfðu þeir fyrst góðan byr austr í haf fyrir Langanes ; höfðu þeir

suðrræna vinda ok storma mikla, ok bar þá skjótt úr hafinu,

ok tóku IJálogaland norðr við Brunney; sigldu þeir upp á sker,

svo at þegar gekk undan kjöirinn, ok hljóp farmrinn allr niðr í

gegnum skipit; fór herra electus [ ok konur, ok hit ófærra

fólkit, en stnnir fóru með viðum til lands. Sira EgiII fór rneð

siglutrénu til lands; komst fólk allt til lands , utan kona ein,

er i>órdís blómakinn hét; varð borgit miklum hluta vaðmála, ok

svo lýsispott(I), en skreiö var þá engi flult. Fékk clerlus þar

mikií vos. Var hann stuttan tíma, áðr honum var leigðr byrð-

íngr suðr lil þráudheims, fylgdu honum Egill ok Aöalbrandr

djákn ok bróöir Árni, son hans, ok skipsveinar nokkurir; en

sira Stephan lét hann eplir vera við skipbrotið ok sumir

sveinar, at geyma at gózinu, ok vóru þeir þar um vetrinn; var

herra Eilífr crkibiskup í þrándheimi er eleclus kom þar; gekk

hann þegnr á erkibiskupsgarð , ok at fengnu orloíi gokk hann

inn fyrir erkibiskupinn, fallandi frani fyrir hann, biðjandi hann

fyrirlátníngar fyrir |>á hluti, sem hann hafði i móti iionnm gjört.

Erkibiskupiun stóð upp í móti honum þegar, rcisandi hann

upp, ok bað hunu vera velkominn. .,Allt or yðr þat upp geíit,
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sem tjást muudi í bréfum, sem vér sendum yðr; svo hit sama

biðjum vær yðr fyrirlátníngar, ef vér höfum í nokkrum hlutum

orðit við yðr oílara." Laurentius sagði þat skylt vera; bað

hann bann segja sér, hversu honum hefði reisan gengit; hann

segir honum allt sem farit hafði, sagði ok, at hann væri þar

kominn peDÍngalaus
;
erkibiskupinn harmaði þat, en bauð honum

npp á sinn kost ok SYeinum hans um vetrinn; herra electus

þá þat gjarna; var sira Árni vaði þá ráðsmaðr á erkibiskups-

garði, var hann systurson Eih'fs erkibiskups; varð hann erki-

biskup næstr herra Pali; var hann kærr vin electi. Sat Laur-

entius yfir borð hit næsta crkibiskupi um vetrinn; sira Egill

sat á ráðsmanns stól ok aðrir hans menn í tilhcyriligum sessum;

kjöri Laurenlius Stephan flauksson at þjóna sér við borð, þvíat

hann var íslenzkr ok var hinn mesti meistari á margar iistir,

gullsmiðs gröptr(!) ok uppköst; lét Laurenlius hann búa Jóns-

bolla ílólabiskups, hvern er hann hafði tii Róms, ok diktað[i]

þau vers, sem grafin eru á honum. Marga hluti hafði herra

electns noterat upp um vandaniál þau , cr til höfðu komit í

Ilóla biskupsdæmi, eptir spyrjandi, livat erkibiskupinum iilist hér

um sér hvert lög um (I), þvíat hann vikli laganna geyma. Sat

Laurentius þar um vetrinn vel haldinn, ok hans menn. Um
haustiö eptir, sem Laurentins siglt hafði um sumaril, kom út

Jón biskup Halldórsson ok herra(l) til SkálhoUs
;

gjöröi hann

víg[s]lur af báÖum biskupsdœmum ; var þá vígðr Páll þorstcinsson

ok Óiafr líjaltason til presta ok marga aðra [vígði hannj í Ilóla

bískupsdæmi.

[41J. Nú er frá því at segja, at Eílífr erkibiskup kallar at sér

biskupa, Auðíinn al'Björgvin ok Viljálm biskup af Orkneyjum. In

festo Johannis baptiste vígði hann Laurentium til biskups með Öllum

þeím heiðr ok sæmd, sem heilög kirkja heldr ok goyniir í

slíkum hutum , at viðstöndundum fyrrnefndum biskupum. Aðr

um vorit, litlu áör, kom sira Stephan norðan af Málogalandi með

góz Laurentii.

þegar sem liann var vígðr biskup kær|ðji bróðir íngimundr

Skúkuson(!) upp á Hólnstað, at upp var gengit klaustr at Möðru-

völlum í llörgárdal, burt reknir bræðr allir en biskupinn lekit

undir IJólaslað alia ávöxtu klaiistrsins. Var íngimuudr þá orð-

inn bróðir at Ilelgisetri í Niðarósi. Laurentius biskup svaraði

svo þessari ákæru, at klaustrið var upp gengit áðr hann varð
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electusj ok Auðunn biskup hafði þá sök gefit Ijeim bræðrunum,

at þeir mundi hafa óskynsamliga farit með Ijós eina nólt, sem

þeir kvómu drukknir neðan af Gáseyri, ok Ijósit hefði fyrst lagit

í refla kirkjunnar, en sumt komit niðr í skrúðakislu, þvíat þar

hafði verit mest upprás eldsins, ok mundi af því hafa brunnit

klauslrið, ok þóUist hann því eigi skyJdr at láta smíða þeim

annat klaustr, at þetta heföi af þeirra vangeymshi upp gengit.

^á mælti erkibiskupinn: ^jili þér, at þat eru lög heilagrar kirkju,

at þat klaustr, sem í fystu verör funderal, á at standa um aldr

ok æfi síðan, ef engi forföllncma; hafi ok klaustrsins innrentur

lagizttii ílóla, þá mun ok ílólahiskup eiga at láta gjöra upp klaustr-

it; en ef brœðr verða sannprófaðir at sinni vangeymslu, þá sö

þeir reknir i harðara klaustr; munu vér skipajwrftm' delegatos út á

íslandi, at dæma um þotta mái vorra vegna." Lanrentins segir

sér þat vel líka; gjörðist þar ok ekki meira at í þat sinu.

[42]. Guðmundr ábóti at þíngeyrum hafði utan skrifat til

erkihiskups ok kanúnka um tínndarmálin ; las bróðir Árni ahan

processmi ok próf þíngeyraklaustrs fyrir þeim. Krkibisknpinn

svarar: ttheyra viijum vér svör Lafranz biskups hér um, þvíat

oss var sagt," segir hann, ^.at þá er þér vórut múnkr í því

klaustri, at yör sýndist þat lög, at þíngeyrakiaustr ætti biskups-

tíundirnar, at því sem hann úngi bróðir, son yðar, heíir sagt

oss.'' Laurcnlius svaraði : ^^sannspurt haíi ]).ér þat, minn herra,

at ek sinnta þíngeyraklauslri sem ek mátti fremst liér um,

eptir gjöí hins hcilagi) Jóns biskups ; cn þó at hann væri dýrð-

ligr maðr, þá inálti hann ei lengr gefa cn um sína daga, ok

gjöra ekki prejndicium öörum hiskupum at llólum cptírkomönd-

um." l>á segir bróðir Árui úngi son lians: ^Jiat hafi þér sagt, at

haldast ætti gjöfm IVá því cr tveir biskupar næstu honum sam-

þykklu, eu nú liafa því lieldr sjmiþykkt ij, at gjöOn hélzt urn

daga sjau biskupa, allt þar til sem Jörundr biskup tók undan

um daga Vermundar ábóta." lírkibiskupinn þakkaði honum

fyrir sín orð, ok mælti : ^Játið mik þat ciga lil at frétta, lierra

Laurentius, at þér skipliö vel viö klaustrið, ok þat bjóðum vér

yðr.'' Laurcntius biskup mælti: ^^vili þér conllrmcra þat jjacíínii,

sem vér Guðmundr ábóli ok bræðr þíngcyraklauslrs gjörum

vor í meðal?" — Erkibiskupinn scgist þnt gjarna vilja, ok ekki

- varö þar frumar vegr ágjurr. [i3]. fat gjörðíst [)á til tíðinda, at

erkibiskupiim veitli sira Egli Grenjaöarstaö, er hann kallaði undir
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sik fallit hafa af vanrækt Auðunnar biskups. Laurentius biskup

ömbunaði erkibiskupinum [sínar veitíngar] svo honum vcl h'kaði.

Ok scm hann var skipbúinnj tók hann bhtt orlof af [erkibisk-

upinum ok kórsbræðrum(!)], ok þá af honum sæmiUgar gjafir; fór

herra Laurentius suðr til Björgvinar, ok þaðan til íslands í skipi

Bassa bónda; urðu þeir vel reiðfara, ok tóku land á Eyrum

in festo Bertine(\), dagstætt sem hann lét út afGáseyri hit fyrra

sumarit; vóru honum skjólt sýslaðir hestar, ok reið hann norðr

um land ok heim til Hóla; urðu honum allir menn fegnir; söng

hann fyrstu biskupsmessu á Ilólum á allraheilagra messu.

[44]. Skjótliga, sem hann var heim kominn, formeraði hann fagr-

ligasiöu, fyrst þat, sera honum sjálfum bar til, ok síöan öllum

hans undirgefnum. Svo var hann stöðugr um kirkjuvist, at

hann fylgdi öllum tíðum, svo um nætur sem daga, vetr sem

sumar, ok engi hlutr bar ok svo nauðsynligr til, at hann iéti þat

eigi allt um líða fyrir alstöðu heilagra tíða. Klerka ok djákna,

þá sem lesa áttu eðr sýngja í heilagri kirkju, lét hann þá svo

lypta, at þeir gjöröi sem fagrligast ok be/.t. Skólameistara

skipaði hann sira Ólaf Hjaltason ai kcnna fjraimnaticam^ ok

tók Iiann marga klerka lil kennslu, góðra manna sonu, ok svo

fátæku klerka, ok lét menta þá vel ; lél hann jafnan merkiligan

skóla halda meðan hann var biskup, kendi bróðir Árni ok

mörgum. Jafnan sT^yldu þeir, semlcsaátlu hálíðardaga, skyldu

æ sjá(!) fyrir um kveldit fyrir skólameislara , ok taka hirtíng

fyrir þat seip áfátt er. Sira Valþjóf skipaði hann rectorem cori;

lét hann ok saman kalla presta, djákna ok kierka fyrir allar

stærstu hálíðir, gjörði hann þá sermonem fyrir þeim , hversu

þeim byrjaði sér at haga á þeirri hátíð. OII summa festa söng

hann fyrir sjálfr ok svo mcssu, ok prcdikaði svo klerkliga ok

góöfúsliga, at þeir sem við stóöu kómust við, ok margir

snerust til betranar frá sínum misverkum fyrir hans áminn-

íngar. Sira Valþjófr var hans kapalin. Uinn sami messudjákni

þjónaöi honum
,

er hét Einarr liaíliöason, hvern hann clskaði

fremst af sínum þjónusUimönnum.

Messuembætti ÍUitti herra Laurentius með svo mikilli

viörkomníngu hjartans ok tára úlhcllíng, ai löngum var mcir

at heyra til hans grátr ok hixti en orðagrein í lágasöngunum.

011 siíjna gjöröi hann merkiliga ok hófsamliga, at hvorki mátti

sýnast of seint nc of skjótt. Eplir messuna, svo sem hann
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kom í skrúðhús, úvítandi löngum klerka nm þat, sem lioniim

þóUi vanrækiliga orðil í lestri, söng eðr öðrum iilutum.

Hvorki vildi hann láta tripla né tvísýngja, kallandi þat leikara-

sknp, vildi hann láta sýngja sléttan söng, sem nóíerað var á

kórbókum. {>ann selníng vildi hann hafa láta á hríngíngum,

sem var um daga Jörundar biskups : fara út um nivXv á vetr-

inn nær miðri nólt. llvern tíma seni hann söng messu skildi

taka inn fimm ölmusumenn ok gefa þeim nógan mat í eina

máltíð. [45]. þessir vóru dagligir siðir Laurentii biskups : iiann

klæddist jafnan um óttusöngs hríngíngar, ok las meðan vorrar

frú tíðir, ok svo skyldu þá ok lesa aðrir klerkar í kór; kom

hann út jafiian sem samhríngdi, ok söng óttusöng nieö öörum

klerkum ; en sem hann var út súnginn, gekk hann í sitt studi-

um, ok skyldi þá engi inn koma til hans; var hann þar nærri

óttusöng[s] stund, ok kom svo jafnan til annarra manna, at hans

andlit var vott af tárum. Síðan fór liann í sæng sína, ok l)aföi

þá Ijós í skonsi ok las þá enn lengi psaltara; var þat lítil

stund er rann á hann iéttr svefnhöfgi, þartil er hn'ngdi prm(l);

las hann inni meðan hann klæddist ok þjózt (!) ok hlýddi

siðan formessu, gefandi henedictionem eptir messuna, ok gekk

eptir þat um kirkju hvern dag sem komast mátti; síðan sat

hann í consistorio sínu, at skipa málum þeim, sem til kunnu

al falla, eðr nauösynja erindi manna at gjöra, þeirra sem til

kvómu staðarins. |f ctta] gjörðist þar lil sem hríngdi til ter-

tiam; fór biskupinn þá út, verandi úti fram yfir nonam^ gekk

síðan lil borðs. Presta sína lét hann sitja upp yfir sitt borð

ok merkiliga gesti, ok plagaði þá alla vel meö góðan kost ok

öl; ok lengstum slœrslu hátíðir lét [haunj settar verða fríðar

veixlur, einkanli[ga Parta ha]fði hann í mörguni íslands , .

.

[hér vanta 2 blödj

.... [53] .... færði Laurentio ))iskupi citt bréf; var þat

stutt ok fá orð haldíindi. Næst saíutacionc stóð svo , at

.^bróðir íngimundr áMöðruvöllum kom til mjök at oss óvörum,

flyljandi, at þér héldit ei þat sáttmál, sem vér allir saman

gjörðum í sumar millum yðar ok kiaustrsins ok brœðranna,

ok því sýnist oss, sem vér munum verða norðr at koma í sumar,

ok leggja endiligan úrskurö á sugð mál". Við þetta bréf varð

Laurentius biskup mjök styggr, segjandist ei vænta, at Jón

biskup mundi leggja trúnaö á þenna nulníng al ulUi ópróf-
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WfSu. Liilii síðarr sendi liann suí^r í Skúlliolt sira Pál l)Orsleinsson

með slóvt bréf lil Jóns biskups, í hvert hann hafði saman sett

allegacioiies juris^ at liann ok í>orlákr ábóti liörön ekki valíi til

síðar meir yfir at dœma sagt mál
,

fyrir þat sáttmál , sem þeir

líöfðn þar áðr nm ^jört. Ok scm Jón bisknp líaföi þctta bref

yíir iesil, varð hann mjök reiðr, ok segisl einn veg mnndn

málit dæma sem áðr. Yar sira Páll þar nokkurar nætr, ok

vikli Jón bisknp ekki skrifa til Laurcntii bisknps, en sagðist

fyrir víst norðr mundu koma. Fór Páll norðr, ok segir Lau-

rentio biskupi til svo bnins. \^^- Öppá uiniiaiis úiv^kóm\\\\\

Hóla ij djákuar, ok einn fylgdarmaðr með þeim, sunnan af Skál-

lioltí, var annarr djákuinn I>órör, sou Guömundar lögmanns, hafði

Lanrentius bisknp iært hann áðr at f^íngeyrum , svo at hann

var 'góðr klerkr ; annarr djákni het Gregorius. ])eir kómn í

skrúðhús, sem biskupinn [var] afskrýddr, er hami haföi súngit

hámessu; heilsaði fórðr biskupiuum, ok segist Iiafa bréf Jóns

biskups at lesa fyrir honum, en bisknp segir þat eilt bréf vera

mundu, at honum ok Ilólakirkju mundi engi bati í um sinn;

^^viljum vér ekki, J>órðr", segir hann, ,^at þú lesir nokkm't stcfuu-

bréf fyrir oss hér á staðnum". Ok sem |>órör ætlaði at byrja

upp bréfit, gekk biskup þegar burt af skrúðhúsinu ok allir

klerkar með honum. þórðr mælli : ,,þá sé ek, at þér vilit

nú ekki lilýða boðskap Jóiis biskups". ,,Salt er þat'*, segir

biskup, ,.at vér viljuni í engu lífga vald þeirra I>orláks ábóta í

þessum nuilum". Gekk biskupinn til borðs, ok bauð með sér

djáknunum, ok þatþck|tjust þeir; sátu þeirþar um daginn ok vóru

vel haidnir. Um morgininn eptir formessu fóru þeir lil borðs,

ok létu söðla hesta sína, ok um hámessu eplir olfertorium var

|>órör djákni kominn fyrir Man'u-altari, ok byrjaði upp stefnu-

bréfit. Sat biskup í sæti sínu ok mælti: .jyrirbýð ek þér,

}>órör, at iesa nokknrt bréf, svo ok at gjöra nokkurt rugl í

heilagri messu". Við þessi orð bljóp sira YalþjóíV úr sæti

sínu, ok greip í bréfit með I>órði, ok œtlaði þegar at hnykkja

afhonum, en biskup bað hann eigi þat gjöra, en færit þá l>órð

út aí kirkjunni, at þeirgjöri ekki hárcysti í messunni". íllutu(!)

þá at klerkarnir, ok hrundu þeim út úr kirkjunni , ok læstu

aptr síðan; tók I>órðr þá at lesa bréfit úti í stöplinum , ok

negldi þat síðan framan á kirkjuhuröina , fóru síðan til hesta

sinna , ok riðu í Skálholt suör , ok segja Jóni Itiskupi iivar
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komit víir, ok báru cigi af \ægð söguna; iet Jón biskup sér

fáU til fiiiníi^'ít. En prestar at ]lólum sán hreril á kirkjnhnrðinni,

var þal lalínubrer, boiðarliga diktað, þat efni baklanda, at Jón

biskup ok j>orlákr ábóli, dóniarar skipaðir af Eih'fi erkibiskupi,

stefna Laurenlio bískupi lil Mööruvalla um áðrgreínd niál,

var stefnudagrinn nœrri Iramlacio sancti Be7ie(licte(!),

155]. Nú er frá því at segja, at um sumaril fór Jón biskup ok

l^orlákr ábóti, berra Ketill ok margir mikilsliátlar menn, norðr

um land, berandi með sér kost ok 01; kómu þeir til IMöðru-

valia fyrir stcfnudaginn ; haföi J.anrentius bisknp l)ð látið áðr

þar samiiliga í'yrir búast; er þat IVá boiuuii at segja, at bann

kallaði til sín alla hinu iYemstu presta síns biskupsdæmis : [þor-

steinn skarðsteinn, EgiHl!), Jón Koðransson ok Eirek boUa, ok

aetlaði hann at visitera nm norðrsveitir, ok sat í Lanfási sem at leið

stefnudeginum ; haföi liann þá ráöagjörð með prestum sínum,

hvort hann skyldi koma í slefnudaginn eðr ei, en þal var flestra

manna ráð at bann kæmi, þótti ei vita mega, uema þeir dóm[ar]-

arnir gjörði nokkurn endaligan veg á málunum IJóIakirkju til

fíkaða, ef engi væri svaramaör af bennar hálfu, eðr kallaðji]

hanu sýna óhlýðni erkibiskupinum
;

gjöröi hann ok svo , fóru

þeir yfir fjörð til Möðruvalla ; fundust þeir biskuparnir í kirkju-

garðínum, ok vildi Laurentius biskup minnast við Jón biskup,

en hann vcik sér undan, svo talandi: ,^er þat satt, al þer bafit

boðit at láta leggja öflga liönd á djákna mína í llólakirkju ok

reka þá úf'? — ^^kennumst ek þat", segir Laurentins biskup, ,,at

ek fyrirbanð ]>óröi Guðmundarsyni at gjöra nokkurt rugl í lieíl-

agri messn, ok þal var mér ok Aiijngt at heyra ckki stefnubréf

af honum lesit þá um sinn". Jón biskup mælli : ^^svo er mér

fíutt, at tveir menn bafi fremst lagit hendr á þá, prestr yðar

Valþjófr ok sleikari, er Sigurðr sindill(l) heitir, reikna ek þá

báða í banni vera, ok þeim viljnm vér ei samneylna(I) fyr en

þeir ern leystir; en með því at þér vilit ei kennast, al þér

liafit þeim þelta boðit, þá mun ek ei fram í móti yðr fara'\

þá lögðn til vinir þeirra, at bvorirtveglgjju vægði til við aðra;

vildi Jón biskup hafa stofuna sérliga ok hans menn at sitja

yfir mállíð í um kvcldit, en Laurentius biskup var í annarri

stofu með sínum mönnum. Um morgininn eptir koma bisk-

upar báöir í eina stofu, ok ailir binir vildari menn , höfðu

Sunnanmenu mikla byrði af kiri;juiaga bókum , ok vói'u þær
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þangat inn bornar; byrjaði Jón biskup sitt mál í l'yrsln nieð

Latínu, ok sagði hvat fram hafði áðr farit í MöðruvjlUi-mákim,

bjóöandi Laurenlio biskupi tii ansvara. Laurenlius líiskup

spgir á norrænu, ok mælti : ,^vila menn þat, herra .lón, at þér

lalU svo mjúkl Latínu sem yðar móöurlúngu, cn þó skilr þat

ekki ahnúgi, ok því löíum svo Ijóst at nllir megi undirstanda

þeir sem hjá oru. Er þat fyrst mín tala, at ek vil lialda alla

þá srettargjörð , sem vær urÖum ásáttir í fyrra sumar; prófist

þat ok, at ek hafi í nokkurum atvikum hana rofit, vil ek gjarna

um bæla". Jón biskup mælti, at á því vildu þeir ábóti standa,

sem regla heilags Augustini býðr, at bneör haíi ráö fyrir gó/.i

kiaustrsins sem innanklaustrs, „þvíat þal hyrjar eigi, at þeir sé

ölmosumenn veraldarmanna , sem þjóna guði nátt ok dag

;

munu vit þar úrskurð á setja, þvíat ef prior sá, sem hér er, má
öngvan mun gjöra í nokkurri huggan hlýðnum bræðrum, hcldr en

hinum, sem óhlýðnir eru, frœndum þeirra til bataeðr í öörum grein-

um, ok vísar priorinn þeim til biskups á Hólum, en biskup til ráðs-

manns á MöðruvöUum, verðr þá ei biðsluiidin löng en umbótin

óvís? sýnist oss þá hættuvænt, at hinir siðugu bræðr haíi sik út til

hinna, sem ósiðugir eru, ef ^kulu h'k laun taka af formauninum ; ok

þó at Jörundr biskup hafi fagrliga funderat klaustrið, þá stendr þó

vel um at bætaþatsem áfátt er". Talaði Jón biskup svo fagr-

liga hér um með sinni snild, at þat leizt flestum lög, þeim sem

Yiðvóru; [56]. var Jón biskup því harðari sem þeir biskuparnir

töluðust lengr viö. I3eiddist Laurentius biskup þá orlofs út

af stefnunni, at hafa ráð um við sína menn, hversu hann skyldi

fram fara , ok at því fengnu gekk Laurentius biskup út, ok í

annan stað; frétti hann þá al presla shia ok aðra vini, hval

þá væri tiltækiligast upp at taka , en allir viku til sjálfs hans

atkvæöa. Ilann mælti þá: ^,sé ek hversu at þetta ferr, ef þessir

dómarar úrskurða bræðrum hér öll veraldlig völd ok ráð yfir

gózi staðarins, þikkir óvísara al crkibiskupinn ónýti þann úr-

skurð, en þó at vér gjörum ^ro /;ono pacis at þola, at bræörnir

hafi ráö yfir gózi klaustrsins, þá þikir mér verða rnega, at erki-

biskupínn taki aptr þá gjörð, cf bonum sýnist bún óskynsam-

iig vera, ok væri þá nokkur von á, at hann vildi at þcssi sattmáli

héldist, sem vér gjöröum í fyrra sumar" ; ok þat staðfcstist í iians

ráðagjörðum, at táhna með þessum hætli úrskuröinn. Sendi hann

nú mann iil Jóns biskups á slefnuua, at vila hvort þeir vildi
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þenna vcg *á gjöra, kómu þau svör aplr, at þeir niundi at

þossum kosli ganga. Gekk Laurentius biskup nú aptr ú stefn-

una; vóru þá kallaöir hræðr; spurði þá Jón biskup, at liverri sætt

al bann viiili ganga við þú; hann sagöist þann nnuidu upp laka,

scm margir mundu honum virða lil lílilmennsku, at jála því, at

hræðr her á Möðruvöllnni hafi rúð yfir veraldligum blutum,

heldr en vér deilum, ef erkibiskupinn vill þetta samþykkja.

liræör játa þessu ; var þessi gjörð samþykkt með handaböndum

ok brefum; var þorgeiri prior afhent af Laurentio biskupi

allt góz staöarius, iaust ok fast; ok at þessu gjörvu riðu þeír

.lón bislíup ok í>or!ákr ábóti, herra Keiill ok allir Sunnanmenn,

suðrumland; skildu biskupurnir með lítilh bhöu; var sá orð-

rómr á, at Laurentius biskup lieföi nú mjök farit höllum fæli

fyrir Sunnanmönnum ; visileraði bann nm norðrsveitir út tíl

vorrar frú messu; vóru ij skip á Gáseyri búin til hafs.

[57]. At Maríumessu varLaureutius biskup á Grenjaðarstöð-

um hjá sínum kærum vin sira Egli, ok um morgininn snemma
kallaði biskupinn sira Egil til sín, svo til hans talandi: ^J>at

er yðr knnnigl, sem mörgum öðrnm, bverr vegr á er faliijui nm
Möðruvalla-mál , at ek varð at vægja fyrir ofvaldi því seni at

gekk, en yðr satt at segja, þá uni ck allilla við, ef svo skal

slanda, at bræðr á Möðruvöllum skulu með glntri ok heimsku

uppeyða því gózi, sem Jörundr biskup gaf burt af ílóíakirkju

guði lil heiörs, eu vort fyrra sátlmál óuýtt ok fyrir ekki haldit,

Nú meö því, sira lígill, at ek treysti þér bezt af ölkun mínum

niönnum
,

þá hefir ek hugat þér sendiför til Tsoregs í sumar

með brcfum mínum til erkibiskups, cf hann vildi nokkra leið-

rcttíng gjöra á Muðruvulla-niálum." Sira Egill segir: ^^kcnnist

ck þat, at ek cr allra manna skyldastr tii, mnui herra, atgjöra

y[ö]varn vilja i ölluui Idutum, en mjök vanfæran kenni ek mik til

at fara með þessum erindum, þar sem svo dýrir herrar ok klcrkar

miklir hai'a yíir setið þcssum málum ok veg á gjört, ok þér

sjálfir styrkt ok samþykkt með yðru innsigii." Biskup mælti:

„vissir þú, at ek gjörði pro bonoyacis at ck samþykkti hina síðarri

gjörð, þvíat ck sá, at óbæriiigan skaða fékk Hólakirkja, ef þeir

(lómararnir hcfði cndiligau úrskurð á lagit, at bræðr héldi gózit,

ok þar með af llólakirkju mikla penínga; cn nú býð ek þér,

undir blýðni þá sem þú ert mér skyldugr at veita, þvíat þú

ert minn lærison , at fara." þá mælti sira Egill: „dýrl er

L B. Ó9

\
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(IrotUns orö, ok skal ek at vísu iara, minn herra, livert sem

yðr Ijúft er." Við þcssi hans orð varð biskupinn harla glaör;

var honum þá þegar tekit far, ok sveíni hans, á Gáseyri; sendi

Laurentius biskup erkihiskupinum góðargjafir, skrifandi honum

allan processum ok hvoralveggja sæltargjörðina, ok eina sceduíamj

i hverja hann hafði skrifat kirkjunnar lög, at judiccs ddegati

vóru endnðir sínu valdi eptir hina fyrri sætlargjörð. Létu þeir

sira Egill í haf, ok lóku Noreg skamt suðr af I>rándheimi; fór

hann þegar á fund erkibiskups ok afhendi honum allan boð-

skap Laurentii biskups ; bauð erkibiskupinn honum at vera

á sinn kost um vetrinn, ok sveini hans, þá hann þat gjarna,

ok sat hann þar um vetrinn í góðu yfirlæti.

[58]. Nú er frá því at segjn, at Jón biskup frettir al Laurcntius

biskup hefir sent til Noregs, ok grunar, at hann muni nokkut

hræra \ilja um Möðruvalla-mál, ok tekr þat ráös, at hann sendir

einn sinn fremsta prest, sira Arngrím Brandsson , til Noregs,

ok skrifar til erkibiskups ok l>orIákr ábóti, at hann mundi styrkja

þeirra síðari sættargjörð um ]\lööruvalla-mál. Kom hann á fund

erkibiskups um haustið með sagðan boðskap ok sœmiligar gjafir,

tók erkibiskupinn því öllu vel, ok bauð honum lil sín um
vetrinn, ok þat þá hann; sátu þeir sira Egill á ráðsmannsstól,

q\ vóru um einn disk allir um vetrinn, ok svófu í einu lopti;

var svo kært með þeim , sem þeir væri sambornir bræör; þó

hafði sína iðn hvorr þeirra um vetrinn: sira Egill kom sér sem
optast í tal við erkibiskupinn, talandi við hann um Möðruvalla-

mál, sýnandi honum þær alíegaciones^ sem Laurentius hiskup

hafði saman sett, segjandi honum, hversu vel hann haföi hit

fyrra sáttmálit haldit, í uppsmíði klaustrsins ok kirkjunnar ok í

öllum tilföngum ; var þclta allt sýnt með bréfum ok innsiglum

hinna beztu manna af llóla biskupsdœmi. Undirstóö erkibisk-

upinn skjótt, at síra Egill var hinn dýrasti klerkr, ok trúði vel

öllum hans flutníngl. En sira Arngrímr hafði þá iön dagliga,

at hann lærði organssmíö at einum meistara um vetrinn, en

aldri ónáðaði hann erkibiskupinn um neinn flutníng á Möðru-
valla-málum.

[59]. Nú er frá því at segja, hvat fram fór á Islandi um vetrinn

eptir, er sendiboöar biskupanna vóru burt farnir: bræðrú Mööru-
völlum tóku stjórn yfir gózi klaustrsins öll[u], ok fór þat með
öngri forsjó fram; hiutaöist lil með þeim Uppsala-Urólfr ok
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bændr margir af Eyjafivði; vóru selur miklar ok kostnaðr á

slaðnum; mislíkaði Laurentio biskupi mjök þessi breytni bræör-

anna; en þeir kölluðu bann ei öll góz slaðarins sér afhent

bafa, en honum þótti þeir nógu mikit varðveita, eibetrenþeir

sjá fyrir. llm velrinn eplir jól reið prior l>orgeirr af Möðru-

völlum suðr í Skálhoit, bann gisli at Reykjum í Skagafirði, þar

bjó þá beiðarligr maör sira l>orleifr, er þá var mestr hörpuslagi

á íslandi. Um nátlina, sem priorinn var þar, burfu burt frá

bonum öll þau bréf, sem hann ætlaöi at færa Jóni biskupi, ok

bræðr á MöðruvöUum með bóndum af Eyjafirði höfðu skrifat

lil hans til ásakanar við Laurentiuni biskup, kendi prior þat sira

Birni Ófeigssyni, seni þá bafði prófastsdæmi um Skagafjörð, at

bann befði sent til drengi sína at taka burlu bréfin , ok fært

öll sanian Laureutio biskupi ; kom prior bréfalaust suðr i Skálbolt,

með þann einn llutníug, sem til eingis eínis kom; tók Jón

biskup vel við bonum; dvaldist hann þar nokkurar nætr; en

við þat sjálft sem hann tók burtfarar orlof, lét biskup fram

bcra gilldan kaleik ok höklatvo, sæmiiiga gripi bvorttveggja, svo

mælnndi: ,,þessa gripi viljum vér gefa kirkjunui áMööruvöUum

ok klaustri hins hcilaga Augustini til æfinligrar eiguar, en mcr

til syndalausnar". Mega þessir gripir auðsýnast at sögöu klaustri,

Jóni biskupi til heiðrs ok sæmdar. Kom prior af suðrferðinai

;

mish'kaði Laurenlio Liskupi , er hanu bal'öi farit orlofslaust i

annat biskupsdæmi, kendu buíudr umráöum biskups, er burtu

vóru tekin bréf þau, sem þeir höföu skriíaL til Jóns biskups með

prior l^orgeiri, en þat var þó ei satt.

[60]. Um vorit eptir páska reiö Laurentius biskup norðr til

Möðruvalla, þvíat honum var sagt at þar væri upp eytl bæöí

kosti ok beyi; en er hann kom þar, var þar fyrir íjöidi bænda.

Engi processia var gjör í móti biskupi, en Uppsala-lJrólfr ok

bans kumpánar stóðu þar fyrir með vopnum; varö ekki af

kveðju bræðra viö biskup, gekk hann til kirkju ok þaðan til

miklu stofu til máltíöar, sálu bræör á annan bckk, ok höföu öllu

fríöara kost ok öi en biskup ok hans menn; var biskup þar

eina nótt, ok töluöust þeir hræörnir ekki viö ; reið biskup þaöan

til Múnka-fverár, ok þá þar sæmiliga veizlu af vin sínum licrgi

ábóta; gjörði bann þat orð á fyrir alþýðu, at hann mundi ríða

vestr aptr Öxnadalsheiði ok koma ekki tilMööruvalla, en hann

reið innau tveggja nátta aplr þangat, ok var honum þar

59^
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með öngiim blíðsköpiim fagnat, en bændr vóru nú burt allir;

gekk biskup á kapilula, ok beiddi prior reikníngs á öliu gÓ7Á

staðarins, ok segist ei vildu því fyrir guöi svara, at þeir eyddu

því lengr upp; en ábóti ok bræör neituöu þverliga bonum

nokkut góz sýna eðr reikning gjöra; lét biskup þá lajrða menn

taka í burt lykbi af þeim nauðgum ok Itta á kost ok bey, ok

sýndist þeim um hvorttveggja óbyrgt; skipaði bann nú [ráðinn

fyrir klaustrið, en bróður Steinþór Sokkason (!), en prior |>orgeir

hafði bann með sér nauðgan. Tók Laurenlius biskup enn um
sinn undir silt vald ok Ilólakirkju stjorn á ölki gózi klaustrsins

á Möðruvöllum , ok reið svo heim til llóla; töiuöu þat margir,

at hann þætti nú snart til' ráða ok mikit voga, fyrr en liann

vissi bvern veg erkibiskupinn beföi gjört á Muöru .alla-mál ; en

biskup mælti þat fyrir nokkrum sínum vinum, at bann þættist víst

vita, at erkibiskupinn mundi þann vcg bafa á gjört málununi,

sem honum væri viljugastr, sagöi sik svo dreymtiiafa, ok bann

mundi hina fyrri sáilargjövö slyrkt hafa.

[61]. Nú er at segja i'rá sendiboðum biskupanna, þeim sem í

Noregi vóru, at um vorit eptir páska gekk sira Egill fyrir erki-

biskup ok segir at tímanum liði, ok vildi fá endalykt sinna erinda.

Erkibiskupinn segir, at svo sUildi vcva, at bann skiidi verða

búinn án dvöl með erindi Laurentii biskups, svo gjör sem hann

beiðzt hafði; lét iiann oinn þann kórsbróður, sem bezt kunni

Latínu at dikta bréíit, en sira EgiU skyldi scgja honum
efni ok undirsiöðu málanna. Aunan dag eptir sýndu þcir honum
bréfit, var þat lalínubréf, beiðarliga diktað

; fekk hann þat at

innsigla sinum notario^ sem hét IJákon vtilpis^ ok bað hann

leynt halda, ok fá innsiglal sira EgU : ,,viljum vér bér um ekki

fylgð né beiðslur hafa af nokkrum manni
;

segir bér af [þú]

neinum manni, skaltu missa þeirra sæmda, sem vér bufum

þér hugat ;" en bann gjörði þat ei trúiigar en svo , at

hann sýndi þat þegnr einum kórsbróður á garðinum; spuröi

sá þegar erkibiskupinn, Iivort hann hefði endiligan veg ágjört

Möðruvalla-málum. Erkibiskupinn spyrr, hverr honum sagði þat,

en hann var lcngi [tregr] fyrir, ok varð þó at segja um síðir;

lét evkihiskupimi selja llákon í slokk, ok haföi hann siöan aldri

í kœrleikum. EJann kallaöi nú saman kanúnka alia, ok tjáöi

þeim alla framferö á Möðruvalla-málum, ok svo þat bréf, sem
hann haföi þar ura útgeíU, at hann styrkti allt hil fyrra sáttmál -

1



/^aiireníiiis 6«gfl BISKDPA SÖCtUR. 9Í1

í milhim Laurentii biskups ok bræðranna," en ónytli ok vildi

fyrir ekki halda hina síðari gjörð, ok þetta samþykktu með hoíium

allir kórsbræðr. Tók siraEgiH bh'tt orlof af erkibiskupi, ok þá

af honum stóra silfrskál ok kirkjulaga bók, er Tancrcdus heiiir

;

fór liann með hinum mesla heiðr af fundi EihTs erkibiskups,

ok svo suðr til Björgviiiar, en sira Arngrímr náði öngu viðfalli

um erindi Jóns biskups, ok fór svo til íslands. [62]. Sira Egill

kom út á Eyrum um sumarit, ok kom heim til Hóla at Lafranz-

vöku; varð Laurentius biskup honum harðla feginn, ok sem

haun afhendi biskupi bréf erkibiskups, ok segir honum hversu

til haföi gengit, þakkaði hann guði fyrir, ok svo honum fyrir

trúligan sinn flutníng, hvat erkibiskupinn hafði honum skrifat,

hversu dyggiliga sira Egiil hafði ræktað hans erindi; ok let hann

snúa latmubréíinu út í norrænu, at alþýðan mætti skilja; var þat

bréf lesit yfir kór atUóhmi, ok á Möðruvöllum fyrir bræðrum,

ok víða annarsstaðar , ok fékk Laurentius biskup hinn mesta

heiðr af, hvílíkr endir varð á Möðruvalla-málum ; urðu nú öfund-

armenn hans mjök niðrsetlir ; en biskupar báðir, Jón ok Lauren-

tius, niunu báðir þótxt hafa réttu at fylgja í þessum málum,

þvíat Jón biskup var hinn framasti höfðíngi, ok vildi fylgja reglu-

lögum hins heilaga Augustini, hver at bjóða, at bneðr sjálQr

skyldi hafa völd yfir gózi klaustrs síns, ok því skal hvorngan

þeirrabiskupannalastané meinka(!) fyrir þessi málalok; varðþó

með þeim aldri slíkr kærleikr sem áðr; fannst ok herra Jóni

biskupi fált um, hvern veg erkibiskupinn hafði gjört á Mööru-

valla-málum. Tók nú Laurenlius biskup algjörliga undir sitt

vald klaustrið á Möðruvöllum , ok hélt brícðr at öllu, sem

Jörundr biskup skipaði, þá hann funderaði klaustrið, en

brædr(!) þá, sem staðit höfðu með bræðrum í móti biskupi,

haföi Ihann] fyrir sökum, ok einkanliga Uppsala-llrólf , ok þar

kom um síðir, at biskup forboðaði, ok í því stóð hann þar til

Laurentius biskup andaðist.

Sá atburðr gjöröist á dögum hans, at subdjákni eina í

Hujóskadal hljóp úr Hóla biskupsdæmi ok til Austfjarða, ok kom

á Valþjófsslaöi, ok sagöist vera messudjákn at vígshi, ok Maríu-

messu hina fyrri bauöst hann at lesa cvangelium; var honum

fengin stola-^ ok svo sem hann ællaöi upp at byrja, sloknuðu Ijós

öll í kirkjunni, ok uröu aldrci kveikt meöan hann las, hverir

sem til fóru. ok var æ sem livass vindr kæmi at þeim ; undruðu
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þeir þetta mjök, sem við vóru. fví líkt varð í öðrum stað, er

hann bar sik til at evangclínmj at Ijós öll sloknuöu; renndu

menn nú grunum í, hvnt valda mundi; varð nú víst, at liann

var ei meir vígðr, en subdjákn; var sagt til þessa Jóni biskupi,

ok bauð hann prófasti sínum í Austfjörðum at senda djáknann,

þóat nauögan, norðr til Hóla, ok svo var gjört. Kenndist bann

þá, at hann hafði ij tíma lesit emngeíium opinberlíga í messu;

sýndist Laurentio biskupi Jón biskup eiga honuni skript at

setja, er hann braut í hans biskupsdæmi, ok sendi hann suðr

í Skálholt, ok Ivo menn með honum, at hann blypist ei burt;

Skrifaði Jón biskup með honum til Laurentii biskups , at hann

fékk honum vald til at setja djáknanum skrift ok leysa hann;

setti hann honum þá skript með annarri, at sex messudjáknar

skyldu setja honum á bert bak sitt vandarhögg hverr, svo hart,

at blóðvaka yrði af, kallaði hann hafa ófyrirsynju stolizt í þeirra

embætti, ok því væri makligt, at þeír gæíi honum þessa plágu.

Síðan var hann leystr; segir biskup hann aldri mega þaðan

af fram vígjast, utan ncma(I) páfans dispenseran. llét þessi

djákni Árni ok kallaðr síðan ferða-djákni.

Á þessum misserum, sem nú var frá sagt, urðu hryggilig

tíðindi, at brann alU trévirkit af Kristskirkju í J>rándheimi, ok

múrinn hrapaði þó víða; klukkurnar fórust, ok margir aðrir góöir

gripir. Eih'fr erkibiskup skrifaði þenna syrgiliga atburð til

biskupanna á íslandi, var þá beðit um allt landit fyrir Niðaróss-

kirkju, ok gafst stórfé. [63]. Áþessu[ári| tók Laurentius biskup

til Hóla gullsmið einn, vel hagan, er Eyjóifr hét, lét biskup

hann smíða kirkjunni texta tvo ok kaleik ok skrín, heiðarliga

gripi, ok lukti honum þar fyrir leigu niikla; mega þessir gripir

lengi auðsýnast. Um Bótólfsvöku um sumarit kom skip á Gás-

eyri af frándheimi, þar var í Bergr Jónsson, lestreki Eih'fs

erkibiskups, kom hann til Hóla , ok færði Laurentio biskupi

mítru ok ij buðka með balsamiim^ er erkibiskupinn sendi hon-

um; er sú mítra bezt at Hóla(!). Má af slíku marka , hví-

líkaa kærleik erkibiskupinn hafði til hans. Bauö hann Hergi

þar at, sitja um vetrinn, ok þat þá hnnn; sendi Laurentius

biskup með honum erkibiskupinum þrjáligi pakka vöru. Um
haustið visiteraði biskup uni vestrsveitir, ok var á Kúlu al

brúðlaupi Jóns ok In[gi]gcrðar ; vóru þar margir merkiligir menn
af öllu landinu; prédikaði hann þar, ok fannst mörgum vilrura



Lniirentiiis saga RISKUPA SÖGUR. 913

manni mikit iim hans tölu. I>á gjöröi þegar hríð ok snjóföU

um Michaelsmessu; sagði Lam'entius biskup íyrír, at þá muudi

verða raikill vetr ok harör. Kom hann heim tii IJóla in festo

reíiquiarum,

líá gjörðist þat til tíðinda, at andaðlst frú liallbera abba-

dís at Stað; vóru þá gjör boð Laurentio bískupi. Var þá

systir Guðný Helgadóttir kosin til abbadísar at Stað, en v/gð

ei fyrr en af Egli biskupi, eptirkomandi(!) Laurentii biskups.

[64]. Vetr þessi varð mjök harðr, bað biskup Skúla ráðsmann, at

leggja af rnargan fénað, þvíat lítt var heyjat með staðnum

;

gjörði þó Skúli ekki at orðum biskups hér um. Kom bnmd-

tíð um vetrinn, ok minnti biskup enn á um aHögin, ok var ckki

at gjört. Ilélzt hörð veðrátla íillt til vors, ok í langaföstu datt

niðr fénaðr staðarins unnvörpum af megrð ok sult. Gekk þat

jafnan eptir sem Laurentius biskup sagði fyrir. [65]. Um vctrinn

eptir jól tók bróðir Árni krankdóm mikinn, ok lá í þcim lengi

um vetrinn ; haföi biskupinn, faöir hans, marga skapraun af

hans framferöi, því sem mjök var í móti klaustramanna sið-

um; hafði [hannj svo harða verki, at hann hélt varla vitinu;

hét faðir hans fyrir honum, ok batnaði honum með guðs vilja.

Einn tíma, sem honum létti heldr, talaði biskup fyrir honum

hart, áminnandi hann at iðrast sinna vondra ferða, ok bað

hanu því heita guðí, ok fara í klaustr sitt at j>mgeyrum þegar

hann misti hans við, ok sagðist þá mundu biðja fyrir honum

til guðs, at honum batnaði, ^.þvíat í klaustrinu máttu mikinn

þrifnað fremja", segir hann, J læríng þinni ; en ef þú ferr til Nor-

egs, ok lcggst í ofdrykkju, dugir þér aldri dagr, ok nýtr þá heilög

kirkjaekki þinnar mentanar". En bróðir játtaði því gjarna, sem

faöir hans iagöi til, ok komst mjök við, en miör en skyldi

efndi hann sín hcit, ok gekk hans hagr sem faðir hans gat tii.

[66], IVáttina fyrir annwnciaczoíicm beate Marie virginis^ sem Lau-

rentius biskup hafði út œtlað til óltusöngs, sem hr/ngdi, kenndi

hann sér krankdóms, segjandi Einari djákna Ilafliðasyni, sem

bonum þjónaöi, at hann mundi ekki útfara, ok bað hann sýngja

í kór um náttina, þvíat sjúkir vóru nokkurir af klerkum. Sjúk-

leiki þessi, sem biskupinn tók, fór vaxandi dag frá dcgi, svo

at hann neytti nær eingis matar, ok dró mjök mætti hans, en

þó gekk hann út til mcssu dagliga með stuðningu Einars djákna.

Var Maríumcssa þá á mánudaginn í efstu viku. þurfastaði
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biskupiiin alía langaföstuna með sínum krankleika. A páska-

daginn sal biskup í sæli sínn um tíðir, ok iét segja sér messu

í skrúðbúsi, ok gefa sér þar corpus domini. Sat bann viö borÖ

lijá prestum sínum um daginn, en bonum þýngdi viö kveidil,

ok sem allir menn i'óru til svefns, reikaöi biskup inni um timbr-

stofu, ok lagðist niðr í paJlinn meðan bann sendi Einar djákna

út, at vita lu'ar stjarna væri komin. En er bann kom inn

aptr, mælti biskup : ,,dreymt heílr mik meðan þú vart úti: ek

þóttist liggja hér í paliinum, ok halda upp í hinni hícgri hendi

beilags manns beini
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Aron líárðars. (svarta), 651.
— Hjörleifss. Gilss., 516-521,525-
528, 530-544, 548, 581

, 590,
619-638.

Ásbjörg "f^orláksdóttir Guðmundars.

,
(gríss), 679, 680, 699, 716.

Ásbjörn, prestr, 489.
— Arnórss. , í Skagafirði, 31.

— Ketilss. (fíílska), 12.

loðinhöfði, 23, 24.

Ásgautr, 193, 194,

— Bárðars. (svarta), 620.
Ásgcirr Auðunnars., á Ásgeirsá, 654.— Gizurars. (biskups) Isleifss., 71.

MANNANÖFN.

Asgeirr Kalas. , 671.
— Knattars. f^jóðrekss., 4, 251.
_ Öleifss. (hvíta), kneif, (51, 216.

Ásgrimr, bóndi i Kallaðarnesi, 610.
— ENiðagrímss., 4, 21.

— Vestliðas., ábóti, 86, 415.
— J)órhallas., 31.

—
' f)orsteinss., herra, 715-717, 722,

723, 725-728, 730, 732, 735,

736,738, 740, 741, 744-747, 764.

Askatín, biskup í Björgyn, 697, 706.

Áskell, biskup í Stafángri, 516.
— erkibiskup í Lundi, 78, 80, 84.

— Ósvifrss. (spaka) Helgas. , 11..

Áslákr, 181, 182.

Áslcifr Klængss., 721.

Ásmundr kastanraze, 435, 436.

Ásólfr, prestr, 502.

Ásta Klængsd. Teitss., 680.

Ástriðr Kiríksd, Víkínga-Káras. , 19.

— Gunnarsd. Bárðars. (svartaí, 663.
~ Ölafsd., droitníng, 152, 153, 217,

218.

Athanasius, erkibiskup, 486.

Atli, prcstr, 132.

— Eilífss. (arnar) Bárðars. , hinn

rammi, 3, 35, 41, 45, 46. ,

'

— Högnas. ( heppna)Gejrþjófss.,639.
— Höskuldss. Atlas., 639, 640.

Auðbjörn, 515.

— t Miklahæ, 432.

Audfinnr, biskup í Björgyn, 844, 900.

Auðunn, 183.

— í Kinn á Englandi, 357.

— bóndi á Jiíngeyrum, 369.

— Ásgeirss. (fríi Asgeirsá), 654,

_ ges'tahöfðingi, 222, 224—226.
— handi, 51 7.*

— hestaUorn, herra, 692, 724, 729,

777, 791, 806.

— kollr, 710, 71 1.

— prcstr, 451.

— fíorbergss., rauði, biskup á Hól-

um, 612, 802, 803, 819, 827-
837 ,840, 841 , 844, 845, 856,

882, 888-895, 897, 901.

~ J>orsteinss. Auðunnars., 654.

Baldvin, konúngr í JórsÖhim, 30, 70,

173, 246.
BarðiGúðmundars.Sölmundars,, Víga-

Barði, 35, 41.

Bárðr, herra, 812.

— kanseler, 806.
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Bárðr, þÍDgmaðr Rarns, 661.

— Allas. Höskuldss., svartij íir Sei-

árdal, 620, 639, 610, 618.
— Bár&ars., 071, 672, 674, 675.

— Hjörleifss. Gilss., 539, 619,620,
63Í-636.

— Ingóirss. Bárðars. (svarta),^ 618.

— Ketilss. (refs) Skíðas., úr AI, 3,

35, 41.

— sala, 434, 435,
—« Salómonss. (prests), 807.

— Snorras.(frá Skaröi)^ preslr,462,

463, 596.
— Snorras. Bárðars. (svarla), 651,

666.
— Snorras. (í Vatnsfirði) ^óröars.,

ti5(.

— trébót, 546.
— ]þoríiteinsson (kúgaðs}, garða-

brjótr, 516.

Barlholomæus, postuli, 713*

Bassi, bóndi, 815, 902.

Bccket, sjá Tómas Becket.

Beda, prestr, 414, 415.

Beinir Sigurðars., 85.

Benedikt, bróðir Knúts belga, 71, 72.

— Kolbeinss,, bóndi, 85U853, 855,
867.
— páfi, 807.

Benedictus cardínalis, sjá Ðoniracius.
— sanctus, 860.

tíera Egilsd. Skallagrímss., 5.

— Ormsd. Koðránss., 5.

Bergr, Danza-Bergr, 540, 541, 623-
626.

— Gunnsteinss. , prestr, 481.

— Jónss., Icslreki erkibiskups, 835,

872, 893, 912.
— rindiíl, 806, 808.
— Sokkas., ábótíá Múnkaf)verá, 832,

840, 850, 8Ö7, 868, 891, 898.

Bergþórr, 500.

— Hrafnss., lögsögumaðr, 29, 68,

69, 75.

— Jónss,, 502, 511.— Oddas., 520.
—

. Sámss. Brandss., 052, 653.
— ^þórðars. Ivarss., 435.

Bertínus, ábóli, 812, 815, 902.

Bessi Dagss., prestr, 205.

— Halldórss., prestr, 117, 148,489.

— valbrá, 423.
— Vermundars , frá Móbcrgi, 491,

495, 548, 569.— Vermundars. prestr, auðgi, 481,

486.

Birgir, jarl á Gautlandi, 481,
— konúngr í Sviaríki, 792, 833, 892.

Birna Ásmundard. Úlfss. , 651, 670,—
. Sveinbjarnard, Bárðars. (svarta),

640.

Bjarnharðr hinn sa\Icnzki, bískup, 65.

Bjarnhcöinn Sigurðars.
,

prestr
, 85,

86, 94-96, 268, 270.

Bjarni, 328, 329, 357, 358.
—. úr Gizka, 744, 780.

— ábóti á þíngeyrum, 794, 797.
— bóndi á Útskálum, 389, 390.
— kanziler, 729.
— prestr í Viðey, 350.
•— Bergþórss., prestr, 241.
— Brodd-Helgas., Víga-Bjarni, 4.

— Finnss. (Hamra-), djákni, 671,

675, 679.
~ Hallfreðars., djákni, 610.
— Hallss., 427.
— Helgas. Loptss., prestr, 679, 752-

751, 763.
— Jónss., kallaðr Söng-Bjarni, 441.

— Kolbeínsson (hrúgu), biskup í

Orkneyjum, 143, 531, 611.

Bjarnvarðr Vílráðss. , hinn bókvísi,

biskup, 65.

Björg Orandsd. , 409.

Björn, einsetumaör á ^íngeyrum, 365,

451.
— prestr, 138, 140, 326.
— hórsbróðir, visitator» 809-817,

819, 878-880, 882.

— 377.
— bekkan, 418.

— bríkarnef, 431, 435.

— bukkr, 413, 414.

— Dufguss., 731, 779.

— Gilss.jábóti á þverá, 300, 4 15, 425.

— Gilss., biskup á Hólum, 78, 80,

82, 83, 85, 80, 91, 153, 168,

207, 219, 211, 251, 266, 407,

411, 415, 451, 488.
— (MoIda-)Gnúpss., Harr-Björn,75.
— Hjaltas., Kygri-Björn, biskups-

efni, 475, 476.

— Jónss., á Skarðsá, 639.

— Kárleifss., (Karlsefniss.y) 75.

— Maga-Björn, 601.
— dfeigss., prestr, 819, 866, 909.

— Rita-Björn, 516.

— stallari, 413, 414.

— Steindórss. (Halldórss.?), 495.
— sterki, 414.

— Sæmundars. Haraldss., 752.
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Björn, Sæmundars. íí Odda) Jónss.,

487, ð5:i, 688, G93.
— J»orltcIss., 671.
— |>oi.steinss. , í Hruna, 711, 717.

— fíorsteinss.
,

prior á þíiiguyrum,

833, 838, 892, 896.
— J)orvnldss., Iiinn hagi, 83.

— ^orvaldss. Gizurars., 488.
— Önundars., prcslr, 854.

Bolli liorlcikss. Höskuldss., 18.

Bonifaoius VHI., páfi, 800, 802, 806,
807.

Borghildr, frilla Orms, 487.

— Eyjölfsd. (ofsa) iþorstcinss., 715.
— "þorvarðsd. Jjorgeirss. j 409.

Bótölfr,

— 564.
— biskup á Hölum, 7,

— (Bötölfsmessa), 744.

Brandr, Z9.

— 551.

— (Bárðr?), 500.
— bóndi í Höfða, 552, 556.
— brófliv íi Möðruvöllum, 840.
— skíild, 531, 532.
— Andréss. , 095.
— Bergþörss. , 425.
— Ucríipórss., prcstr, 176.

~ Dálkss., prestr, 140, 192, 446,
481.

— Eyjólfss., 437, 4 43.

— Ouðmundars.
, 731, 779.

— Jónss, Brandss., 518.
— Jónss Sigmuiidars. , biskup á

Hölum. 680-682, 688.

— Knakanss. , 408.

— Sæmundars.
,

biskup á Uólum,

83, 110, li4, 115, 123, 128,

J3I, 133, 136, HO, 147, 177,

178, 185- 188, 192, 200, 207,

209, 210, 212, 250, 251, 258,
2G0, 296, 302, 303, 3i0, 313,

332, 408, 412, 415, 416, 118,

428-430, 432, 439- 441, 415,

440, 448-451, 455, 459, 460,

408. 470, 471, 486, 561, 630,
656.
— Tjörfas., íi Víðivöllum, 409, 4 17,— Valla-Brandr. 508.

— Vermundars. (mjóva), hinn Örvi,

53, 54, 620.
— víðförli, skáld, 25, 49.

—. |)óriss., 610, 013.

Brennu-I*áll, sjá l*áll austmaðr.
Brigiða, mey, 747.

Brodd-Helgi, sjá Helgi J»orgilss.

Broddi, prestr. 452.
— "Jíörarinss. (r. bróðir|»örarins), 23.

Brúsi, prestr, 494, 495, 568.
Brynhildr, 433.

Bui, liúskarl, 652.
Böðvarr, 377.

— Gizurars, (biskups) ísleifss.j 70,

71
— Tannss., 495.

— Víkinga-Káras., hersir, 19.

— fíórðars. . í Göröum, 284, 430,

440, 486, 487.

— fíörðars. Sturlus.
, 546, 547,

566.
— Öndóttss., Spak-Böðvarr, 4, 24,

43, 409.

Börkr Álas.. 608.
— Grímss., 434.
— Ormss , 716.

— ]^orkelss., í Svínanesi, 597.

CalÍKtus II, páfí, 176.

Cecilia, mey, 785.

Celestinus, pán, 130, 145, 147.
— páfi, 800.

Christopliorus, sjá Kristoforus.

Ciemcns, páfi, 582, 792, 807, 828,
88S.

Ca^sar, Julius, 765.

Dagr, konúngr, 24.

DaRslyggr, 551.

Dálkr, prestr, 552.

— I>óriss., bóndi, 005, 607, 608.

Dalla f>orvaIdsd. Ásgeirss. (æðikolls),

27, 53-55, 61, 67, 68.

Danza-lícrgr, sjá Bergr.

Davið, konúngr, 90, 92, 100, 102,

106, 112, 155, 220, 253, 265,

266, 271, 271, 277, 280, 298.
— Haraldss., jorl í Orkneyjum, 507.

Digr-Ketill, sjá Ketill.

Dionisius, biskup, 299, 582, 775.

Dólglínnr, bisUup í Orkncyjum, 756.

Dýrhildr, niær, 44 1, 4 44.

Eðvai'ðr, sjá Játvarðr.

Kgidius, binn helgi, 012, 775.

lígill digri, 540-542, 623-626.
— líyjölfss. ( gullsmiðs) ,

biskup á

Hólum, 827, 8.'i2, 834, 835, 838,

841-843, 84.5, 801, 864, 805,

868-870, 872, 87ö, 877, 888,
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891 -894, 896', 899-90i|, 905,
907, 908, 910, 911, 913.

iígill Finnbjarnars. Sigurðars., prcstr,

841, 898
— (SíHu-) Hallss. fiorsttinss., 29,

53, 151-153, 2Ifí, -218.

— Slíallagrímss., 4, 5.

— Sölmundars., í RcyUjaliolti, 695,

690.
— Jíirðars. (Freysgoða) Ö/.nrars.^ 4.

Kilífr, presir í Gufndal, 811.

— Uárðars. (úr Al) Kclilss.
,

iirn,

3, 35, 41.

— Hclgas. (bjíSlans) Kctilss., 10.

— korti, erkibisluip í Niðaríísi, 114,

802, 803, 819, 822, 82íi, 834,

8.35, 837, 843- 845, 8.5f), SíiO,

869, 872, 884, 887, 894-896,

900, 905, 911, 912.
— skjálgr, 742.

— Snorras., 649, 671
— Özurars. (frá llorni), 721.

Einarr, djákn, 179, 185, 253.
— prcstr, 325.

— erUibiskup í Niðarósi, 136, 6SI.
— Andréss., 614.
— Aras. fDorgilss., 407.

— Ásbiarnars.
,

klerkr, 581, 589,

590.
— Bergss., 676.

— birkibeinn, 500.
— forkr, 465, 471, 618.
— Gilss., skáld, 227.
— Gilss. Illugas. , 227.
— Grímss. Ingjaldss., 643.
— Grímss. Vikarss. , 676.
— Haíliöas. (prcsls) Steinss., prestr,

787, 789, 827, 831, 846, 848,

849, 874, 875, 677, 888, 89,0,

902, 913.
— Hnllss. Kleppjárnss., 503.

— Hallvnrðss., 500.

— Hclgas., 418.— Hclgas. Svcinss., 676.— Hjalilcndingr, 31.— Jakobss. , 409.

— Jónss. Loptss., 282.

— Jósepss., 671.
— konúngsmágr, 498.

— aiagnúss fíorsieinss., 75, 76.

— Márss. ábóti á t»vcrá, 147, 450.

— nefja, 422, 423-
— Olafss., 495.
— opinsjóður, 414.
— Rafnss. Sveinbjarnars., 510, 553,

621, 622, 62.5, 626, 676.

Einarr skemmingr, 516, 518, 519,
.521, .522, 529, 581.

— Snonas., 630.— X)orgcírss. (Grímss. ?1, 418.

— "þorgcirss. nallas., 408.

— f>orgiIss. Oddas., 418, 429, 655.

— Jjorsteinss. fjórðurs. , draumr
(drámr), 593.

— ^orvaldss. GizAirars,, 488.
— f)orva!dss. fí Valnsfirði) Snorras.,

690, 692-694, 734, 759, 760.
Kindiiði, 434.

— böggull, 688, 690, 706, 709,
710, 717.

•— kórsbróðir í Jírándheimi, 758.
Eiríkr, sjá EyrSkr.

Eldjárn, f Fíjiítsdaíslióraði, 409.— Stcingrímss., prcstr, 505.
Ellcsif |>orgcirsd, (i Holti), 681, 716.
Erlcndr, 325.
— bisKup í Færcyjum, 683, 714.— bóndi frá Upsuni, 833.
— Ámundas., 744.

— Brandss., Iirestr, 441-443, 481.
— Jónss. (í Ási) Sigurðars., 715.
— múgamaðr, 653.

— CMafss.
,

stcrki, lögmaðr, 729,

735, 7.36, 751, 754, 755, 768,

778, 783-786, 794.
— Viökunnss.jdróttseli íNoregi,8.33.

Erlíngr Álfss., 743.
— skakki, jarl, 109, 2.30, 274, 300,

391, 411, 412, 416, 420.

— slcinvcggr, 489, 498.

Eronimus, prcstr, 579.

Eufemia droltning, 825, 886.

— hciíög mcy, 48-5.

Eugcnius III, páfi, 84.

Eyjólfr. ábóti á ]ivcrá, 702.

— bó'ndi, 371.
— bóndi í Forsæludal, 83Í.
— gullsmiðr, 827, 872, 874, 912.
— prcslr á Völlum, 437, 585.
— Andréss., 734.
— Ásgeirss., prestr, 388, 389.
— Ásgrímss. "þorsteinss., 715, 735,

738, 740, 741, 746, 747, 7.53.

— lijarnars. "Þorstcinss., 716.

— (Valla-) Brandss., 508.

— Einarss Jakobss., 409.

— Eyjólfss. Kárss., (>76.

— Gunnvaldss ,
prcslr, 242.

— Halldórss., prestr, 731.
— Hallss. (Halldórss. ?), 495.
— Hallss., prestr, 472.

— hríðarefni, 513, 581.
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Eyjólfr Jtínss. Húniöflars., 428.
— Kárss., í Flatey, 508-513, 5IÖ-

.520, 524-520, 529-533, .58
1 , .597,

620, 676.
— Snorras. (forni?), 481, .563,

656.
— Snorras., íi Haukabcrgi, 663.— slafhyltíngr, 284-287.
— Sæmundars, (rróða), prestr, 79,

90, 91, 265, 314.
— Valgerðars., á Möðruvölluin, 4,

5, 7, 44.

— í)órðars. (í Lángliolti), 703.
— X^círðars. (gelíis) Olafss., grái, 4.

— X^orstcinss., goði, 659-661.
— liorsteinss., ofsi, 715.

Eyrbyggvar, 409.

Eyrikr, á Snorrasttíðum, 135.

— erkibiskuif í i[>ránUheimi , 110,

114, 129, i30, 275, 302, 392,
485, 506.

_ Svíakonúngr, 507, 884.

— Arnas. , 599.
— Birgiss. (konúngs), lángi, liertogi,

698, 792, 833, 892.

— birkibeinn, 542, 543, 628.
_ birkileggr, 383, .384.

— bolli, prestr, 861, 905.
— Dufgalss., 765.
— greiíi, .555, 556.
~ Hákonars., i Orkneyjum, 408.
— Hákonars. (Hlaöajarls), jarl, 25,

436
— Hröalílss., í Goðdölum, 4.

— Magnúss., prestabatari, konúngr,

692, 714, 717, 724, 728, 729,

731, 740, 743, 752, 7.05-757,

765, 767, 769, 770, 772-774,
776, 778, 780-786, 794, 795,
797, 798, 802, 806, 892.

— Marðars., 734, 759, 760, 785.
— menved, Danakonúngr, 756, 780,

781, 800.
— Rafnkelss., 671.
— rauðr, lcstreki, 842, 848, 899.
— Sela-Eyrikr, 653.
— Sigurðars., Orkneyíngajarl, 300.
— Sveinbjarnars. Sigmundars

, 676,
855.

— Víkínga-Káras., 19.

— f)orgrímss., á Staöarbakka, 595.
— fiorvoldss. Ósvaldss., rauði, 20-
— |>orvarðss., 671.

.

Eysteinn, 196, 208.
— erkibiskup í Niðarósi, 83, 84,

98, 100, 101, 230, 272, 274,

275, 281, 284, 300, 391, 392,

414, 423, 429, 4.30, 432, 43.5,

685.

Eystcinn hviti, 6.38.

— Magnúss (berfœtls), konúngr, 75,

8J-S6, 162, 176,231, 250, 413,
419.

— ræðismaör, 515.
— X***''^^*^'"''S., rauðr, 828, 834,

888, 893.

Eyvindr, 621-
— biskup í Osló, 775, 782.

— Jiórarinss. Jjorkelss., 651, 667-
669.

Eyvör Ijórhallsd., 92, 267.

Finnbjörn Sigurðarson (i Hvammi),
696, 841, 898.

Finnbogi, 384, 385.

Finnr, sýslumaðr í Orlineyjum, 035,

— Hjarnas. Finss. (Hamra-), 679.
— Hallss., lögsöguniaðr, 23, 80.

— Hamra-Finnr, 079.

Flosi Jónss. Erlendss., 381.

— X)órðars. (Freysgoða), 4, 19, 20.

Franciscus, sanctus, 713.

Friðgerðr, Uöfða-I>órðard., 6, 42, 43.

Fridrekr, biskup, 3-8, 38—50, 6Í.

— kcisari, 548.

Gagítanus, sjá Nikólás lU., páQ.

Galdra-Héðinn, sjá Hcðinn.

Galti, 650, 05 1.

Gamli, kanúki , 571.

— prestr á Höskuldstöðum, 822.

Garðr, í Austfjörðum, 715.

Gauli, biskup í Færeyjum, 791.

Gautr, í Tólgu, 729, 770.

— (Jónsson), á Mcl, 633, 634.
— Helgas. Svcinss., 676.

Geirarðr, patríarUi, 507.

Geirlaug Arnad,, 284.
— Jónsd. (á Stokkseyri), 723.

— SteinmóÖard. Gunnarss., 5.

Geirr, í Lönguhlíð, 774.

— Ijorsteinss., 667.

Gcirþjófr Val|)jófss. (gamla), 639.

Geitir Lytíngss. Ásbjarnars., 4.

Gclasius, páfi, 74.

Gellir (Glæðir?), 458.

— Kölverkss., lögmaðr, 62, 66.

— Höskuldss,, preslr, 429.
— Ormss, Hallas. (hvíta), 656.
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Gellir Steinss., 649, 650.
— J)orsteinss., 667.

Gcstr Oddleifss., spaki, 4, 16, 24.— Snorras. (Assabana), 441-444.
Gils Hafrss. Svertíngss,, 75.

~ IUngas.
, 150, 221, 222, 224,

225, 227.
Gisl, sjá Gils.

GSsIi Finnas., gauzki
,

prestr, 103,

168, 235, 236, 239.
— Markúss. Gíslas, , íi Rauðasandi,

551, 645, 048, 657-659, 661.

— fíöi-ftars. Úlfss., 6í5.

Gissr, sj/i Gizur.

Gizur, 500.
— Kiharss., í Austfjörðum, 31.

— galli, í Víðidalstúngu, 828, 855,

888.
— flafrbjarnars. Styrkárss., 716.

— Hallss. (í Haukadal) Tcitss., !ög-

söguniaðr, 59, 74, 81, 82, 99,

110-112
, 114, 128, 131

,
133,

135-137, 147, 148, 273, 295-

300, 302, 318, 338, 339, 371,

425, 456, 466, 474, 498, 019,
610,

— Islcifss. (biskups) Gizurars., bisk-

up , 27-31 , 54 , 55, 01, 66-74,

77, 84, 86, 145, 156, 158-lfiO,

162, 173, 219, 230-232, 231,
216.

— Tcitss Kctilbjarnars.
,

hvíti, 4,
9, 12, 15, 18-24, 26, 27, 53,

55, 60, 61, !5I, 216.
— f>orvaldss. Gizurars.

,
jarl, 488,

497, 515, 518, 551
, 553, 682,

683. 791.

Gjafvaldr, hirðmaðr, 156, 221, 222,
224, 227.

Glúmr, 495.

— bóndi, 382.
— Eyjolfss., Víga-Glúmr, 4, 63.

— Hflgas., 671.
— Jjorgllss., 42.

Gnúpr, bóndi í Grímseyju, 52l> 531.
— Hallas., prestr, 781, 785.

Goðiskátkr, biskup, 63.

Grafar-Leifr, sjá Leifr.

Grani, 174.

Gregorius, djákni, 859, 904.
_ 1, páfi, 797, 830.
_ VI, páli, 792.

— VII, páfi, 27,28, 07, 71, 74, 158,

230, 743.

— X, páfi, 690, 691, 697, 698, 700.
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Grlnia ^orgeirsd. Hallas., •409.

Grímr, 179, 253.
— 439.
— ábóti að Jiínskirkju, 776.
— bóndi í Holli, 315, 333.
— presir, 586.
— prcstsson, 783.
— gáli, 472.
— Hjaltas., múnkr, 472, 481, 483,
485, 503, 564.
— Hólmsteinss., prestr, 080, 097,

734, 783.
— Ingjaldss. Grímss. (glamiiiaðar},

013.
— Jónss., 510.
— Ófcigss., prestr, 833, 892.
— Rafnss. Svcinbjarnars., 553, 676.
— Skútus.

,
Skurð-Grímr, biskup í

Skálholti, 837, 895.
— Snorras., á Hofi. 409, 430, 448.— Vikarss f>orkeIss., 070.
— f)orgilpson (crrubeinsstjúps)

,

glaminai'^r, 643.
— fíorsieinss., berra, 833, 835, 802,

894.
Gróa, húsfreyja, 012.
— Kinarsd. (klerks) Asbjarnarsonar,

51)0.

— Gizurard. (biskups) ísleifss., 70,
71.

Grundar.KetiU, sjá Ketill.

Guðbrandr Gestss., 647, 002, 663.

Guöfinna, 381.

— Magnúsd. |)Orlákss. 081.
— fíórarinsd. Jíorkelss., 654.

Guðini, hinn góði, 152, 217.

Guðlaug, 187, 208.
— á Bollastöðum, 385.
— Kyjólfsd., 020, 021.

Guðlaugr, 329, 359.
— á Höskuldstöftnm, 557.
— Lcifss., sjá Gunnlaugr Leifss,

— Oddss. Alas., 070.
— Tannas., 096, 697.
— Valentinuss., 016-650.
— ^orsteinss., 5i4.

Guðlcifr Aras., á Rcykhólum, 1.8, 14.

Guðmundr, 208.
~ \ Kskiholti, 509.
— ábóli á tjíngcyrum, 82.'í, 827,

831 , 832, 8.S5, 838, 841, 844,
845, 851, 858, 876, 885, 888,
891, 892, 894, 890, 898, 901.— lögmaðr, 827, 859, 888, 904.

— Ámundas., gris, 110, 147, 148,
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:J04, 458, 47«, 486, öOá,

í>79, 710.

GuSmundr Aras., ÍÍOO.

— Aras. "[íorgcirss
,

góði, biskup íi

Hóluin, 123, I3:J, 136, 140-143,

179, ,IH5, 193, 197, 200, 201,

216, 253, 25H, .SlO, 313, 332,

369, 407, 409, 412, 414-420,
422-432, 435-452, 454-457,
459-486, 488-504

, 506-518,
520 - 522 , 524 - 526 , 528 , 529,
533-535, .'•)40, 541, 545-554,
556, 557, 559-617, 619, 620,

623, 630, 631, 63S, 656, 662,

674, 829, 889.
— líjíilfas, ábóti í Veri, 106, 147.

— líiaíidss. (í Iljarðarholti), piestr,

29, 79.

Kyjúlfss., líki , á Mööruvöllum,
IH, 19, 35.

— Galtas.. skáld, 665, 667.
— Gilss., 512.

— GuÖinundars. Hjaitasonar, prcstr,

709.
_ nalldörss., prestr, 816, 880.
— Hallss., 661.

— Uallss., prestr, 756-758, 768,
— 769, 782, 783, 794, 795.
_ Hjaltas., 709.

Húsvikíngr, 549.

— karlböfði, 410, 420, 486.

— Kctilss., 85.

— klasi, 513.

— Knattars., 426.

— Koðranss., 79.

_ Oddss., skáld, 523, 562, 564.

— Ólatss., 538.
— Svertíngss., skáld, 641, 642, 656,

673.
— Sölmundars. EiHfss. (arnar), 35,

41.

— Tcitss., prestr, 616.

— yjormtiðars., prcslr, 481.

— t>orvaldss., dýri, 113, 371, 436,

447, 448, 450, 474, 488, 492,

503, 522.
— f)orvaldss. Gizurars., 488.

Guðný, húsfrcyja, 375.
— Egilsd. Söimundars., 696.
— Hclgadött. , abbadís á Reyuistað,

872, 913.
— Melgad. Loptss.

, 680, 699.
— Mnnad. (frá Gnúpufelli), 715,

747.
— stjarna, 686.
— ;Þorgeirsd, Hallas., 409, 420.

Guðný Jjorvarðsd, fiorgeirss., 408
Guðríðr Steingrímsd., 615.

Guðrún, 183.
— kirkjukcrlíng, 206, 207, 2.56,

257.
— Arad. ^orgeirss., 310.
— líárðard., .597.

— Daðad., 204.
— Finnsd. (Hamra-), 679.
— Garðsd., 715, 73-5.

— Hreinsd. Hermundars
, 284, 487.— Tllugnd., 8.52, 853.

— Ornisdóttir (breiðbælíngs) Jónss.,

697.
— Skcggjad. , ráðskona & Höluni,

839, 876.
— Svcinbjarnard. Bárðars. (svarla),

510, 640, 665.
— Sæmundard., 429.
— 'þörarinsd. ^orkelss., 654.
— ]þorgÍlsd. Oddas., 424.
— "þórláksd. Guðmundars., (gríss),

679, 680, 7i6.
~ ííöroddsd., 138, 139.
— ^orstcinsd., frú, 838, 841, 852.

853, 896, 898.

— ^orvarðsd. , f>orgcirss. , 308-
Guðröðr, 545.
— böndi, 725.

Gunnarr Aras. f)orgeirss,, 410.
— Bárðars. (svarta), 663.
— Helgas. ]þórðars., Slcggju -Gunn-

arr, 409.— Hruna-Gunnarr, 441
— kumbi, 522, 523.
— nautatík, 284.
— Snorras. Kálfss., 418.
— spaki, lögsögumaðr, 66.
— tjörströnd, 414.

— Úiíljólss. (lögsögumanns), 5.

Gunnhildr, 385.
— Hclgad. Svcinss., 676.
— Ormsd. Kpðranss., 24.

Gunnlaugr Leifss. , múnkr á f)íng-
eyrum

, 42, 46, 55, 62, 69-71-

80, 86, J93, 207, 215, 216, 230,

235, 240, 254, 2.57, 2.58, 3.32,

369, 46.5, 502, 510.

Gunnsleinn Ögmundars. (prests), 523.

Guttormr, austmaðr, 446.
— crkibiskup, 507, 545,
— Finnólfss., prcstr, 63, 66.

— Gyðuson, 780.
— Hclgason Svcinss.

,
körtr, 676,

680.

— Jónss., 505.
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Giittormr Kálfss. Guttorinss., 503.

^ SigurðiU'Son, konúngr í Noregi,

147.

— sindrc, -125.

Gyða, drotínfns, 50.

— Egilsíl, Sölmundars., 690.

Gyríðr fíorvarðsd. fjorgeirss. , hús-

freyja, 211, 408, 457, 470, 473,

569, 570.

HnHiði MArss., 29, 81, 69, 71, 75,

651.
— Snorras. {í YatnsfinM) X)örðars.,

651-
^ Sleinss., prestr, 790, 795, 815,

824, 827, 831, 83:í , 839, 878,

«79, SH5, 888, 890, 892.
— X>orvaldss. , ábóti í Flatey, 147,

47K
Hafr, hinn auðgi, í Goðdölum, 45.

— ráðainaflr, 522, 523.

— Brandss., 174, 479.
— Svertíngss. Hafr-líjarnars., 75,

Hafrbjörn Styrltárss., 710, 717, 732,

735, 740, 744.

Hafr-Björn, sjá Björn Gnúpss.

Hafþórir Asgautss. Bárðars., isvarta),

620.
— Snorras., 542, 643, 627, 62o,

630.

Hálion ,
erkibiskup í Niðarósi, 683,

692, 789 791.

— Bárðars., gaiinn, jarl, i43, 507.

— Hákonars. ,
gamii, konúngr, 507,

545, 585, 631-633, 636-638,
681, 729,, 731, 759.

^ Magnúss. (lagabælis), konúngr,

692, 717, 755, 773, 783, 785,

802, 803, 805, 808, 824, 827,

829, 838, 888, 889, 892,

— Magnússon Haraldss.
,

konúngr,

71, 72.
— Sigurðars., herðibreiðr, Uonúngr

85t 86, 411, 4J5.
— Sverriss. , harmdauði

,
konúngr,

136. 147, 481, 485, 489, 564.
— Úlfss., (vulpes), nolarius, 869.
— ^þórðars. (í Lanfási), 455.

Hálfdan Sæmundarson (í Odda) Júnss.,

487, 551-553.
Halla, 382.
— móðir Jíorláks biskups, 89, 96,

264.
— Pálsd. (biskups) Jíínss., 128, 138,

139.

I. B.

Halla Svcinbjarnard. Bárðars. (svarla),

640.
HaUbera Áinundad. Ulfss., 654.
— EgilRd. SÖImundars., 696.

— Einarsd. Aras., 407, 408, 420.

— Markúsd. Gíslas., 645, 657,661.
— Snorrad. Sturlus., 548, .551 , 552.
-~ ^órólfsd. (hatia), hetta, 566.

— fjorsteinsd. , abbadis, 799, 852,

872, 913.
— ^orvarðsd. ^orgcirss., 408.

Hallbjörn Jónss, Loptss., prcstr, 282-

Halldór, 208.
— - húskarl, 456.
— Arnas-, á Bcrserkseyri, 544.
— Brandss. (örva), 620.
— Kgiiss.,31.
-~ Giímss., prestr, 795-
— Guðmundars. (ríka) Eyjólfss., 18,

19.

— Hallvarðss., prestr, 472.
— Jónss., sjá Hallbjörn Jónss.

— Klasas., 520.
— lángr, 703.
- Snorras, Kálfss., presir, 412.
— Jórarinss., JorkeÍss., 654, 66.

— ]þóroddsson, slakki (skakkifótr), ^

424.

— Örnólfss., 4.

Halldúra (Hallbera?) j Saurbæ, 460.
— húsfreyja, 321, 351, 352.
~~ Brandsd., 282, 436.

Eyjólfsd., abbadís í Kirkjubæ,

448, .502.

— Guitormsd. (karta) Helgas,, 680.
— Helgad. Loptss., 680.

— Hrólfsd. (auðga) Úlfss., 60.— Ormsd. (í Holtum), 679.
" Tumad., 504, 522, 523.
— |>orvaldsd. Gizurars., 488.

Uallfreðr Otlarsson , vandræðaskáld,

18, 19.

Hallfríðr Ofeigsd., á Marbæli, 435.
— Snorrad. Karisefniss., 72.

Hallgerðr Rafnsdóltir Sveinbjamars,,

676.
— Runólfsd., 419.

Halli, hfnn hvíti, 656.
— Ormss. Gelliss., 656.

Hallkalla, húsfrcyja, 784.
~ Einarsd. Grimss., 643, 671, 676.

Hallkelt, ábóti, 546.
— bóndi. 842, 899.
— bróðir Kclilbjarnar gamla, 31.

— krækidanz, 765, 795.
— Ögmundars., 744, 782.

60
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Hanótla, 763.

Halir, 3S0.
— k SkúmsL(i5nm, 7fi9.

— or Skriðu, 7öí5.

— Arfts., noo.
— Gizurars , Hallss., ábóli á llclpa-

. relli ng lögmartr, I2.S, 128, ISr^,

310, 347, 480, 480, 510, 54:^,

54S, 010, 013, fíOO.

^ Hrafnss., hbOli á ^vcrí\ , 300,

430.
— Klcppjárnss. ^preslr), 488, 4í»0,

493, 495, 499, 50á-507, 522, 551,

571.
^ Kiei>pjárnss., faðir hcrra "[xírðar,

593.
— Orælíjus,, 487.
— prcstr, 379.

— prestr, 700.

— Rafnss., á ÍÍreniaftarsUft, 418.

— Sigurðars. (scltjarnar), í Dal, 82Í,

880.
.— smalamaíír, .390.

— Tcitss. Gizurars. , í Haukadal,

12, 29-3», 74, 79, 1.53.

— fjorsteinss., Slðu-Hallr, 4, 11,

12, 14, 22., 23, 29, 75, 151,

2 1 0.

Hallstcinn, kúlubak, 420, 421.

Hallvarftr al" HörftUj herra, 776-

— Alas., .595.

— Hallkolss., 31.

— mardráp, 427*
— svarti. hírðmaSr, G3I, 635-

Hallveig Ormsíl Jónss., 487.

Hamra-Finnr, sjá I'innr.

Hámundr, 734.
— lijarnnrs., prestr, 107, 203, 239.
— Y^orvarrtss., 512.'

Haniiar-Lcifr, sjá LDifr.

Haraldr fíamli, jarl í Orkncyjum, 127,

147, 49S
— gilli, konúngr, 75, 79, 80, 89,

204, 413
— Gormss., Dana-konúnRr, 8, 30.

— Guf^inas., knnúnfír, 0"), 07.— Sigurðars., haiöráði, konúngr, .30,

04-00, 70, 71 , 151, 150, 210,

221.
— Sæmundarson (í Odda) Jónss.

,

487, 514, 510, 544, 545, 553,
030

— úngi, jarl í Orkncyjum, 455.

Harflvig, crkibiskup, 07, 158, 230.
Haukr, berserkr, 5, 41.

MANNANÖFN.

Haukr Erlendss. (lögmanns) Ólafss.,

löjímaðr, 3, 9.

— Ormsson rornas.
,

Víga-Haukr,

057-0.59, 001.
— t)orgilss., 009.

Hávarðr, bisKup i líjörgyn, .507, 545.
—

• lousögumaðr á Hjalllandi, 362.
— siýrlmaðr, 420, 421.

Héðinn, Galdra-Híiðinn, 12.

— Ólafss., á Hólum, 409.

— X>orbjarnars. Skagas., 7, 8, 44,

47, 48.

Helga, í Gröf, 441.

— Ilclgad. Lopiss., 080,
— Jónsd. (frá S\ínafclli), 040.
—

' Sveinbjarnard. Bárdars. (svarta),

640.
— Sa'mundard. (íOdda) Jónss,, 487,

—
- fiorvarðsd f>ovgcirss., 409, 470.

Ilclgi Ásbjarnars. Hrarnkclss. (Trcys-
goðal, 4.

— bóndi á I.okinhÖmrum, 026.
— bóndi á Skciði, 441 -443.
— Egilss. Sölmundars., 090.
— Eyríkss , úr Lángahlið, 409.
— Eyvindars (ausimauns), magri, 5.

— Gilss., 020.
— Ilíugas., í Kálfancsi, 005, 006.— Keiilss. ttlalnefs), bjólan, 10.

— Lambkárss. Gunnstcinss.
, 011,

701.— Loplss, Svartss., 679, 080, 699.
— Magnúss., 071.— mínis, 754.
— Skaptas.

,
prcstr, 85, 80, 418,

419.
— Skeljúngss., prcstr, 424, 425.
— Svcinss., 076,
~ Valenlinuss., 050.
— f)óríiars. J)óriss., 409-
— "þorgilsson jborstcinssonar (hvíta),

Hrodd-Hclgi, 24.
— Ögniundars.

,
(rafakolls), biskup

á Grænlandi, 429, 436, 503.

Ilclias, .spámaðr, 703, 705-
Hcrdis Arnórsd. Tumas., 489.
— Ilcssad., (auðga), 487.
— Jónsd. Örnólfss., 097.
— Keliisd., frú, 127-129,131, 133,

137-139, 141, 309, 498.
— Klængsd., 409.
— Oddsd \\as , 070.

— Rafnsd. Sveinbjarnars., 620, 670.

— Sighvatsd., 408.
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Heidis Öleinólfsd. ísleifss., 676.
— Svcinbjarnard. 15/iidais. (svaitu),

640.
— (Hörða-) J>óiðard. Bjarnars., 35,

41-

Hcrmannus , pocnitenliarius páfans,

Hcrmundr, austniaðr, 446.
— Illugas. (svaria), 5, 24, ^'5.

— Koðranss , íi Gilsbakta, 140; 147,

2K4.

IftM'odes, konúnKi', 765.

Hesthöfði Gumiarss., 429.

Hilaiius, sjá lllugi lijarnors.

Hildibjörfí, IH7, Iíí8, 208, 259-

Hildibrflndr (inmss., prestr, 012-814,
87«.

— fiórðars. (í Laufási), 455
HiIdigunnrStarkaðard.^jóröars.^jFreys-

goða), 4.

Hildr, nunna, 167, 194, 203-207,

2.39, 254-257.
Hinrik, bisUup, 65.

— biskup á HóUim, 630, 638, 682,

707, 710.
— biskup í Starángri, 545.

— I., Knfilakonúngr, 80.

— II., Enfíiakonúnfír. 300, 432, 792-

—
' Konráðss., kcisari, 61.

HjálniRerðr, 178, 251.

Hjalinr Asbjarnars., 409, 474,

Hjalti Magnúss. .(biskups) Gizurars.,

545, 55

h

— prestr, 167, 20íí, 239.
— Skegglas.. á Núpi

, 4, 9, 12,

16, 17, 19-25, 60.
— á Holi, 163.

Hjörleífr Gilss., 544, 619, 620, 630,

631.

Hlenni Ormss. (töskubaks), hinngamli,

5, 2i, 43.

Hlöðver, rrakkaUonúngr, 420, 791.

HóImgaunRU-Slarri, sjá Starri Kyrikss.

Hólmsteinn, 649.
— bróðir t)orgeirs í Holti, 697-

Honorius IV, páíi
, 752, 758, 764,

772.
Hral'nkcll Skcíigjas., 442.

Hrarnn (Hrani'O* prestr, 61.3.

Hrani Koðranss., prestr, 634.

Hreinn Hcrmundars. Illugas. (svarta),

85.
— Hermundars. Koöranss, , 284,

4S7.
— Styrmisg. Hreinss., ábóti, 85,86,

168, 341, 416.
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I

Hróaldr Kyríkss. Hróaldss., 4.

Hiói, biskup í Kæreyjuní, 415-

Hrólfr. Landa-Hiölfr, 795.
.— Ulfss. Grímss., anðgi, fO.

— Uppsala-Hiolfr, S66, K67, 870,

871, 870, 908, 909, 911.

Hrómufulr Vikarss. J>orKelss., læknir,

676.

Hruna-Gunnarr, sjá Gunnar.

HuKbeilus, biskup af Kanlaraborg, 8.

Hukúngar, 595.

Húnbogi, 632.

Húnröðr, 428.
Húnþjófr iGeir þjófr?), 640.
Hvamm-Slurla

, sjá Slurla þórðars.

Gílss

Höfða-X>*í'ðr, sjá ^órðr Bjarnars. Hró-
aldss.

HÖgni Gcirþjófsson Valþjófss. , hinn

heppni, 6.'J9.

X^ormöðars., binn auðgi, prestr í

Itæ, 2S4-287, 427-
Höskuldr, ábóti á |)íngeyruin

, 822,
823, 884.

.— ábóti á f)verá, 82.

— ^HroIIaugr?) Aras., 482.
— Atlas. Högnas. ^hins heppna),

639.
— Gunnarss., 511, 512.— Gunnarss., 523.
— Héras , 417.
— Jíorbjarnars., 670.

lacínlhus, sanctus, 713.

leronymus, sanctus, 486.
Illugi, 3ö3.
— líjarnars., (Hilarius), preslr, 159,

232, 790.
— Hallkelss , svarti, 85.

— íngimundarson (prests) Illugas.

32.
— Leifss., 82.

— prestr, 711.
— rauði, 4.

— f)orvaldss. (í Vatnsfirði) Snorras.

557.

Imi, 622— fjorkelss., 671, 676.

índriðí, sjá líindriði.

Ingi Bárðars.. konúngr, 85, 86, 143

362, 498, 5í»7.

— Haraldss., konúngr
, 407, 408

410, 414, 433
— Magnúss. á Hvalskcri, 646-650
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Ingibjörg, drotlníng, 731, 755, 765,
795.

— Egilsd. Sölmundars., 696.

~ Guðniundard. (dýra), 503, 522.
— Híikonardúttir (konúngs) Magnus-

sonar., 833.
— Jdnsd. (frá Stokltseyri), 735.
— Lambkársd., öl 1.

— Oddsd. (ar Siindum), 6í5.
— Snorrad. Sturlus., 487, 553.

— fjórflaid. (Laufæsings), 5b9.
— ^þorgeirsd. Hallas., 409, 424.
— fíorvarðsd. ^orgeirss., 408.

Ingibjörn fiorsteinss., 514.

íngigerör Philippusdóllir Sæmundars.,

íngileif, 23, 24.

íngimundr Einarss., presir á Rcykja-
hólum, 29, ííO, 418, 486.
— Grímss., 480.

— Hafrss. (auðga), 45, 46.

— Illugas. (^Djarnars.?), prestr, 32.

— Jónss., 540.— Jónss., 554.

— Jónss. , bróðir Karls 6bóla, 419.
— Skútus., bróðir, 844, 856, 858,

900, 903.
— ]þorgeirss. Hallas., prcstr, 408,

409, 412, 413, 416-418, 420-
426, 429, 430, 432-435, 829,

. 889.

Ingirlðr Snorrad. (í Vatnsfirði) Jórð-
^

ars., 653.

Ingjaldr, biskuo af Hamri, 831, 891.— bdndi i Gröf, 441-443.
— Grímss. (glammaðar) T>orgilss.,

q43.— prestr, 463.
— Snorras

,
mágr Hvamm-Slurlu,

, 418.
Ingólfr lííirðars. (svarta) Atlas,, 648.
Ingunn, í Gröf, 320.

júngfrú, 241,

íngveldr Eindriðad., 487.
— Halldórsd. lírandss. (örva), 619.— Ormsd. Koðranss., 5.—

• f)orgilsd. Oddas., 408.
Tnnocentiuá 111., páfi, 507, 711.— V., pán, 700, 792.
Isak Gautas. (af Tólgu), 776.
Isleifr Gizurars. (hvíta) Teitss., bisk-

up, 20, 53-56, 60-66, 68, 72,
151-154, 157, 158, 162, 216,
219-221, 230, 454.

— Grímss., prestr, 241.

ísleifr Hallss., á þverá, 513.

^
- Hallss., prestr, 240.

ívarr, í Múla, 511, 512.
— Benteinss., bóndi, 618«
— galli, 413, 414.
— Guðlaugss., 713.
~ Uólmr, herra, 680, 825, 886.
— Jónss., 481.
— iþóröars. Híilliðas., 31.

Jakob, erkibiskup i Uanmörk
, 698,

792.
— grein, 780.
— jórsalafari, 791.

Járngcrðr, móðir Jjorvalds viðlörla,

35, 41.

Játmundr helgi, konúngr, 401.

Jálvarðr, konúngr á Englandi, 698,

792.

Jódís, 375.
— Bessad., 441-444.

Jófveyr, biskup í Orkneyjum, 545.

Jóhamnr, bóndi, 622.

JóÍAanncs, sj& Jón Ögmundars. helgí,

— baptista, 48, 293, 465, 470,

575, 594, 684, 783, 844.
— XXI., páfi, 701, 7ö6, 792, 794.— XXIL, páli, 831, 891.

Jólinn Yalentinusd., 646.

Jón, á Hvítstöðum, 4ö7.
— á Stokkseyri, 722, 735.
— Álason, 472.
— Arn])órss., 545.
— Ásgrimss. fíorsteinss., 715.
— Auðunnars., i Vaöli, 542.
— Birnus., 522, 523, 549, 551.
^ bóndi á Hóli, 611, 612.
— Brandss., ú Brciöabólstað , 424-

426, 463, 649.
— Brondss., prestr, 503.
— bróðir |)orgeirs í Holtí, 697.
^ Brynjólfss., í Niöarósi, 742, 776,

782.
— Egilss. (bónda) Einarss.

,
prestr

\ Hrcpphólum, 26.

— Egilss. Sölniundars., 696.
— Einarss., lögmaðr, 702, 707,715,
717, 718, 722, 735, 736, 753,
754, 770. 771, 794.

— erkibiskup í Niöarósi, 85, 86.
— erkibiskup / Niöarósi, 683-685,

688, 689,691-695, 697, 698,701,
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702, 713-715, 719-721
, 724,

726, 72H, 729, 734, 742, 743,
745, 758, 759, 772, 77:i

, 776,

778, 7ö3, 784, 791 , 792, 794,

795.

Jön Erlcndss., á Ferjubakka, 3ftl.

— Erlendss., prestr í VillíngahoUi,

3, 4, 29, b9, 639.
— Eyjólfss., 504, 505.

— flæmíngi, preslr, 799-803.

— Gizurors. (biskups) IsIeiTss., 71.

— Gizurars. Jjorlíikss., á Núpi, 76,

107, 127.

— Halldörss., biskup í Skállioiti,

837, 838, 843, 850, 851, 854,

856-868, 870, 871, 876, 896,

900, 903-909, 911, 912.
— Helgas. Lambkárss., 765-767.

— hinn ryrri, knútr, biskup Ix Græn-
landi, 4;^0, 432.

hinn siAari, biskup á Grænlandi,

135, 147, 486, 502.
— hirðmaftr, 408.
— Holt, prestr, 734, 736, 738,

740, 742, 749, 776, 779, 782.
— Hunröðars., 426-428.
— irski, biskup, 64.

— Ketilsson, bröðir frú Herdísar,

13H.

— Kctilss., prestr, kallaðr Fljöta-

biskup, 439.

— Koðranss. (prests) Hranas., prcslr,

831, 835, 840, 841, 855, 891,
89H.

_ korpr, 754, 758.

kunúngr, konúngr, 432, 433,
447.

— Ljótss., ábóti í Veri, 116, 304,
313, 365, 545.

— Loðmundars., 487.

— Loptss. Sæmundars. (fróöa;, i

Odda, 82, 83, 99, 127, 12^, 131,

132, 145, 147,-273, 282-284,
289-293, 320, 450

, 458, 619,
647, 650, 686.

— Ia;rdjúpr, prestr, 586, 587.
— Ofeigss., 510, 513, 514.
— Ólafss. Jónss., 680.

— Ormss., prestr, 772, 774, 775,
777, 779.

— Ormsson (brciðbælings) Jónss.,

487.
— Pétrss, 548.
— Pétrss., prestr, 784.
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Jón prestr, 180.

— Sigmundars., cldri, 85, 86, 416.
— Sigmundars.

,
ýngri, 468, 471,

476, 497, 503,^ 571.
— Sigurðars., í Ási, 715.
— Skeggjas. Snorras., 533,

— Skúmss., rúðamadr i Skálholli,

686.
— Snorras. Sturlus.

,
murti, 548,

551, 5ö3, 696.
— Sleinólfss., 616.
— Steinólfss. Isleifss., 676.
— svarti, prcstr, 241.

— Sörkviss., konúngrí Svífjóð, 507.
— f)úröars. (f)örarinss. ?j, 520.
— ^orgrimss.(J)orgcirss.?;,áJ)verá,

602-b04.
— Ijorsleinss. , ix Kúlu, 663, 671,

67o.
— Xjorvarðss., preslr, 29, 30.

— Ögmundarson ]þorkelss.
,

helgi,

biskup, 27, 29, 31, 55, 56, Ö3,

68, 69, 73, 75, 84, 85, 151-

212, 215-260, 407, 454, 459,

466, 468, 469, 615, 616, 790,
794, 814, 815, 831, 834, 877,
890, 891.

~ Örnólfss.. 534, 697,

Jóngcirr, prcstr, 841, 899.

Jóra Klængsd. (biskups) ]þorsteinss.,

449.
— Jorgeirsd. Hallas., 409.

Jórciðr Oddlcifsd., 651, 652, 654.
— ^órólfsd., 649.

Jórunn, 328, 358.
— Kálfsd. Guttormss., 503.
~ Snorrad. (_í Vatnsflrði) ^órðars,,

652, 653.

Jóseppr, í Súðavík, 661, 671.

Jörundr, 388.
— crkibiskup í Niðarósi, 756^ 758,

772, 775-779, 783-785, 795,

799-806, 808, h09, 815, 822,

837, 879, 884, 895.
— Hrafnss. (heimsUa), goöi, 17.

— Sigmundars., ()79

— Ijorsteinsson, biskup h Hólum,

609, ÖM, 683, 6^4, 097, 698,

702, 708-711, 714, 715, 729-

731 , 733, 737, 750, 764, 772,

775, 778, 779, 783, 789, 792-

797, 801 ,
f-Oe, 807, 809,

812-817, 819, 820, 8:i2, 823,
825-830, 839-841, 845, 847,
856, 857, 862, 864, 869, 870,
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" 878-880, 882-888, 897, 899,
90:^, 906, 907, 911.

Kálfr, bdndi, 445.
— í Elra-Ási, 790, 791, 793.
— Ásgeirss. (icðikolls), 18, 61.

— Gultonnss., á Grund, 503-507,
52'2.

— Kálfss., 802.
— Ljólss. íprests) Refss., 610, 611.

— pilir, 190, 191.

— Snonas. (á Mel), 147, 148.

Kali Halldörss., 6j3, 654.

Kareiar, 712.

Kári, 45H.

— Runólfsson, ábóli á f>íngeyrum,

300, 4.V2.

— ðgmundars. (akraspillis) ^^^ríss.,

Víkíníía-Kári, l9.

Karl, íibóti á jþíngeyrum, 114, 352,

417, 419, 429, 436 tO. 465,

503.
— bóndi í Garnsborni, 388, 389.

— hinn aurtgi, 831.
— Koðranss., 417.

— konúngr á Púli, 732, 791.

Karlamagnús, 822, 824, 884, 886.

Kárr, 327.
— Geirmundnrs., múnkr, 674, 675.

Kalla Itjarnard., 616.

Kalrín , abbadís á Reynistað
, 375,

376.

Kelilbjörg, nunna, 466.

Kctilbjörn Keiilss., gamli, 26, 27, 31,

60.
— klcrkr, 748.

— Teilss. Relilbjarnars., 27.

Kelill, 647, 648, 650.
— ábóti, 548.
— Digr-Kclill, 24.

— nnski, 12.

— Gizurars. fhvíta) Teitss., 60.

— Grundar-Kctill, 418.
— Guðmundars. 29, 30,— Hflllss., 848.

— Herniundars. Koðranss , ábóti á

Helgareili, 140, 515.

— íngjaldss., 510, 516, 550.
— Kálfs?., 408.
— Kctilss. íprests) X»orlákss., 705,

72.S, 730, 736, 738.
— Loptss. , í Hítardal, 6Öó, 687,

6K8, 690, 695.

— Oddss
,

prestr, 550. "

Ketill Pálss. (biskups^ Jónss.
, 128,

l.^í-, 439, 4h7, 488, 507.— prestr, 533.
— Skíðas. rgamla), rcfr, 3, 35, 4l.
— X*orIáksson

,
lierra, 833, 835,

839, 860, 864, 892, 894, 897,
907.

— preslr, 553, fi^.S, 705.
— fiorleifss. (í Hítardai) f»orIakss.,

— "þorsteinss.
,

biskup á Hólum,
29, 31, 70, 72, 73, 77, 78, 80, 82,
168, 206, 207, 241, 25íS, 299.

Kirjalax, konúngr, HO, 70, 173, 246.
Kjartan, á Kúlu, 663.
— Asgeirss., Knallars., 651.
— Glafss. (pá), M, 19.

Klauti X'orvaldss. Refss.
, 6, 7, 43,

44.

Klcmet, á Gnúpi, 734, 759.
— Atlas., búndi, 841, 842, 899.
— böndi, ö28, 888,

Kleppjárn Hallss. Kleppjárnss., 503,
551.

— prcstr, 445.

Klængr Aras, f>orgeirss., 409.
— Eyjólfss., 437.
— H.altas., prestr, 871.
— Kleppjárnss.j (prcsts), 408, 505,

506.
— steypir, 801.
— Teitss., í Haukadal, 680, 711,

744, 747-749, 762.
— ^orsteinss.

,
biskup í Skálholti,

62, 71, 80-86, 96, 98-100, 165,

168, 238, 240, 270, 272-274,

299, 355, 396-398, 403, 407,

414, 419
— Jiorstcinss. Uunólfss., 441.
— f)orvaldss. Gizurars.

, 144, 488,

495.

Knútr, í Flatey, 366.
— helgi, konúngr, 71, 72.

— konúngr í Svíariki, 147, 446.
— lávarðr, 425.
— prestr, 529, 540, 550.
— Valdimarss., konúngr, 130, 181.

— sjá Jón hinn fyrri, biskup á

Gntnlandi.

Knöttr |»jóðrekss. Bjarnars., 4.

Koðran Kilifás. (arnar) tiárðars., 3^

5, 35-41.
^ Hranas. ,

presír, 826-828, 830,

831, «33, 887-890, 892.

Kolbeinu Arnórss. Tumas. ,úngi, 455,
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456, 545, 548-552, 554, 556-
55H, 5S4.

Kolheinn lícrgss., 67), 674, 675.
— Bjarnars., jail, 696, 822, Íjtí4.

— luiulriðas., 742.
— Flosas., lögsögumaflr, 66.

— hrÚL-a, í Orkncyjum, 641.

— hú«;kail, 666.
— Högnas., 680.

— Jónss., 542.

— kaUlaljiis, 487, 585.

— keltuhryggr, 780.

— SiRhvatss. Sturlus., 55?, 557.

— Tumas. , 141, 142, 21!
,
408,

419, 44H. 450, 457-460, 465,

467, 470-479, 488-496, 49^
500, 50Í, 560, 561 , 566-569,
586, 662.

— ''^'^y^n^^''^^ 18-20.

Kolfinna Eiriarsd. X'*>''g'lss-» Íí55.

— f)orva)(]sd. Gizurars,, 488,

KoIIi Hi'lpas., smiðr, 829, 889.
— f>orIáUss , 409.

— ^jormoðars. Kollas., 409.
— fjorslcinss., 547.

Kollr, sjá Kolr.

Kollsvcinn Bjarnars., 482.

Kolr, á Lælijarbug, 15.

— hiskuj), 6H, 64.

— Isakss., 425.
— Kciilhjarnars. Teilss., 27.

— norra'nn, IH2.

— Jjorkclss. Kolss., Víkvcrja biskup,
2'7, 6ÍÍ,^1.'Í.H, 219.

Kolskcggr Ásbjarnars., frtíði, 23, 24
— Eyríkss., hinn auílgi, 487 j 545.

Koltorfa Skcggjad,, 21.

Kolþerna, 365.

Konáll Sokkas., 493, 493, 500, 569,581

.

Konráðr (Konradín) kcisari, 791.
Kórmakr Asbjarnars., 671.

Krákr Hrtímundars. (læknis) Vikarss.,

ladtnir, 676.
—

.
Rafnss. Svcinbjarnars., 557, 676.

— Sigmundars. Gu'nnarss., 676.
— f)tírarinss. Jjorkelss.

, 649, 650,
654.

Kristín, drottnínfr, 420.

— drotlníng, kona Philippus, 506.
Kristoforus, 79.i, 825, 885.
— hcrtogi, 800.

Kygri-Björn, sjá Björn Hjaltas.

Lafranz, sjá Laurcntius.

Lamt)crlus, biskiip, 75.
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Lambkárr Gunnslcinss., 599.
— fíorgilss. Gunnsicinss., 460, 464,

472, 475.

Langlíf Haraldsd. (jarls), 487.
Lang-Ormr, sjá Ormr.
Laufæsíngar, 448.

Laurcntius Kálfss., biskup á Htílum,

787, 7^9-^28, 8á2 , 834, b36-
889, 891-914.

— píslarvottr, 774, 780, 786, 791,
858, H72, 874.

Lcíigr, prcsir, 140.

Lcifr Eyríkss.
,
(rauða), hinn hcppni,

20,
~ Grafav-Lcifr, 548.
— Handar-Lcifr, 500.
— sveinn, i87, 20^, 259.
— X>'*'^'crgss. (]^)orgeirss.?}, 500.
Lcmmarus, sjá Licniarus.

Leo IK., páfi, 27, 61, 151.

Lcofícdus, sanctus, 683.

Leonardus, sanctus, 445.

Liemarus, crkihiskup, 67, 158, 230.
LjtíftarkepLr, 14.

Ljtílr, (Sela-) Eyríkss., 653, 654.
— Hallss., áhóti á Jjverá, 376, 801.
— Uefss., prcstr, blO, 611.

Loðinn lögmaðr, 806.
— leppr, hcrra, 715, 7l7, 7l9-
723, 725, 727, 729, 738, 741,
744, 776, 794.

Loptr Hálfdanars. Sæmundars., 688,
690, 69J, 734, 751.
— Hclgas. Lopiss., 679, 716, 717,

721 , 722, 725-730, 738, 741,

744, 763, 765, 769.
— Keiilss. (prests) J)orUikss., 734.
— ]*Jarkiiss. Gfslas., 045, 648-650,
657-66L

— Pálsson (biskups) Jtínss.
, 128,

138, 143, 486 -4ö8, 514, 516,
545.

— Svarlss., 679.

— Sæmundars. (í Odda) Haraldss.,

hcrra, 783, 825, 8h6.

—
. Sæniundars. ifrtíða),Sigfúss., 127,

647.
Lucas, guðspjallamaðr, 95, 269.

Masa-Björn, sjá Björn.

Magnús í Asi, 734.
— Ámundas., 423, 428.
— Hirgiss., Svfakonúngr, 698, 701,

792.

— Kinarsson Magnúss,
,

biskup í
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SkMholti, 75-79, 91, 265, 266,

299.

Magnús EyriUss., smeU, Uonúngr,

— lírlíngss. (skalilta) konúngr, 100,

230, 274, 300, 391
, 411, 4l5,

420, 42R, 429, 433.
— Gizurars. Hallss., biskup í Ská!-

holti, 117, 123, 133, 135, 144,

306, 310, 474, 4^^©, 481
,
4H6,

506, 507, 545, 548, 550, 551,
6! 9, 679.

— Guflniundars. (gríss), góði , 497.
— Hákonars., konúngr , íiOÍ)

, 681,

684, 6H8-692, 698, 701
, 702,

705-710, 712-714, 7l7, 7l9-
721 , 724, 726, 731

, 742, 745,
789. 791, 792, 794. -

— Haralílss. Si£;urfíarP,, knnúngr, 65.
— Hclgas. Larnlíkíirss., 765.
— Holgas. Loptfis,, 680.
— hclgi, Eyjajarl, 72.— Ingas. Magnúss., 647.
— jarl i Orkncyjum, 701,792, 877.
— Magnúss. (jarls), jarl, 701,732,

792.— Markúss. Gfslas., 645, 648, 661.
— múnkr, tölusveinn, 584.

— Qlafss., berfætti, konúngr,72,127.
— Olafss. , göði, konúngr, 65, 66,

156
, 157, 221-223, 226, 227,

639, 640, 773.
— Pétrss., 721, 736, 742, 754, 756.
— Sigurðars. , blindi

,
konúngr, 76,

79, 80, 89, 264.
— SleinóUss. íslcifss., 676.
— ^órnars., prestr í Reykjaholtl,

29, 76, 286, 2«7, 487.
— "Þfírðars. Aras., 675.— J>órðars. (Tolla-) ]þóriss., prestr,

662, 653.
— f)orlákss. Guðmundars. (gríss),

679-(^81, 716.
— fíorsteinss (Síðu-)Hallss., 75.

Makan, stýrimaðr, 276, 393.
Málfríðr, frú, H38, 896.
Máni, í GnúpufcWi, 7 15.

— Asgrímss. f)orstcinss., 715, 754.
— liinn kristni, 46.

Már, 531.
— Atlas. (rauða) Úlfss., 4.

— Eyjólfss., 422.

Finnss., 436.
— Grímss. Vjkarss., 676.
— preslr, 498.

Margrét Alexandersd. drottníng, 724,

743.

— Ámundad. Ulfss., 654.
— líarkard. Ormss,, 7l6.
— drotlníng, 638, 791.
— droitníng, kona Sverris, 502.

— Eyríksd. (konúngs), 806.
— hin haga, 143, 144.

— Hclgad. Svcinss,, 676.
— Sæmundard. (í Odda) Jtínss. 487-

María (Maríumcssa, Maríuvers o. s.

frv.), 180, 209, 419, 421, 438,

440, 453, 454, 477, 478, 569,

570, 583, 588, 590, 591, 593-

595, 597-601
, 630, 645, 781,

873.

María Magdalcna, 791.

Marín ]þorkcI.sd., 676.

Markús, biskup í Suðrcyjum, 714.
— Gislas. f)ðrðars., á Uauðasandi,

449, 645-650, 657.
— Skcggias. líjarnas. (spaka), Ifig-

stigumaðr, 28, 29, 68, 72, 158,

231.
— Svcinbjarnars. líárðars. (svarla),

640.
— X^órðars. (í líaj), Böövarss., 548.

Martoinn, biskup í líjörgyn, 507.
— Itrandss., 644.
— hinn hclgi, 109, 169, 197, 199,

242, 294, 468, 594, 782.
— .FtSnss., 533.

— Márss., 696, 697.
Martinus, páfi, 715, 732, 794.
~ sjá Marleimi hínn helgí.

Maximinufi, sönclus, 791.

Myrkjartan, konúngr, 227.

Mögr Mögss,, á Mýrum, 462, 652,
658.

Mörðr órækja, 4.

Naboth, 765.

Naddr (Naðr) fíórarinss, , 494, 495,
568, 569.

Narfi, 17.

— 191, 211.

— 734.

— frá lirekku, 482.
— biskup í Rjörgyn, 708, 713, 714,

743, 758, 776.
— Snorras. (frá Skarði,) prestr, 481,

596, 597.

Nikiilás af Thracia, 691.
— bisknp í Itár, 72.



REGISTR YFin MANNANÖFN. 931

Nilíulás, biskup í Os\ó, 143, rj07,

545, 573.

— Borsþíírss. (ekki Bcrgss.), ábóti

á X>verii, 8'^, 407, 4J5, 571.
— kúfungr, 507.
— Oddss., 70t), 709.
— in., pán, 70G, 715.
— IV., pjjfi, 77% 794.
— presir, 3^0, 38 1.

— Sigurðars., b5, Htí, 419.

Njíill, 7()7.

— biskup í Stafángri, 147, 498.

r

Oblauftr Hallvarðss.
,

mcistari, 785,
793.

— f)orstcinss., djákni, 849.

Octinbonus, kQrdínáli, sjá Adrianus

ÍV. páfi.

Oddi, d.akni, 682, 683.
— Ögmundars. (prests), 511.

Oddkatlö, 611.

Oddleirr Jönss., á Skúlmarncsi, 670.

Oddný, 195, 257.

— 377.

— barnamóðir Snorra Sturlus., 4h7.

— Knútsd., 207.
— Magnúsd. (prcsts) fjórÖars. , 75.

— Stcinólfsd. iprests) Ljótss. , 669.

— fjorgeirsd. Hallas., 409.

Oddr, 383.

— á Söndum í Oýrafirði, 645.
— Álas., 55*, 676.
— Gizurars., prestr, 425, 476.

— Guðiaugss. , af Höskuldstöðum,
557.

— skeiðkollr, 511.

— Snorras., múnkr á ^íngeyrum,

9, 22, 26.

— Svartss. Loptss.
,

prófaslr, 746,

748, 761. 702. '

— Toll-Oddr ( KoIUOddr), 426-428.
— fiórarinsson Jónss., 611, 707,

70íS, 710-712, 715, 794.
— ^orvaröss. |)órai>ínss., 715.

(3rcigr, bóndi, 451.

— Hjörlcifss. Gilss., 619.

Ölafr, 321, 3oO.

— á Eyri, 612.

— á Haukapili, 5, 41.

— á Kirkjubóli, 605, 606.

— af Steini, 558.
— austmflðr, 437.
-— biskup á Grænlandi, 715.

— Arnórss., 734, 783, 786.
— Guðbrandss., ógíefa. ^lri.

Oiafr Guðröðars., 545.

— Halldórss. (lángs), 703, 704.— Haraídsson, hcigi, konúngr, 53,

65, 66, 151, 152, 156, 158,216,
218, 221 , 453, 470, 639, 743,
780, 7iS5.

— Haraldss., kyrri, konúngr, 65, 70-
72.

— Helgas., 671.
— Hjalias., skólameistari á Hólum,
827, 840, 843, 846, 850, 888,
898, 900, 902.

— Hjörlcifss. Gilss., ábóti á Helga-
fclli, 6!9, 685, 696.

— Höskuldss., pá, 4, 18.

— Jónss., íi Hofi, 680.
~ júnkæri, 791.
— Klukkus., 418.
— konúngr í Suðreyjum, 485, 563.
— Magnúss., konúngr, 72, 176.
— Magnúss., prestr, 734, 752.
— Oddss. Álas. 676, 708.
— Ragneiöars., herra, 768-776.
— skirvill, 506.
— Tryggvas. , konúngr, 5, 8-11,

16 , 1^-22, 25-27
, 32, 49, 50,

158, 173, 230, 246.
— fíórðars., hvítaskáld, 543, 544,

629, 631.
— T>orsteinss., 671.
— fborsteinss., i Saurbæ, 420.

Olleifr, prcstr, 510.

Ólöf Auðunnard. (biskups, rauöa),

828, 888.
— Broddad. 682.
^ Böð\arsdóllir (hersis) ,

Víkinga-

Káras., 19.

— Eyjólfsd. (stafhyltíngs), 286.

Ormr, 360.
— í Holtum, 679.
— frá Rcyni, 721.
— ábóti, 503.

_ biskup í Osló, v546.

— bóndi á Hjalla, 388.

— Dagss., prestr, 776, 777, 779.

— Eyjólfss
,
kapalín, 111, 114, 115,

292, 297, 302, 303, 425, 451,

489.
— Fomas., 657.
— gamli á Rauðalæk, 281.

— Gelliss. Ormss., 656.

— Grímss., 754.
— Hallas. (hvíía), 656.

— Jónss. , brcidbiclíngr
, 117, 123,

131, 133, 135, 2«2, 30ö, 310,
486-488, 507, 697.

(60*)
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Ormr Jdnss., ýnsri, SvínfcMíngr, 137,

477, 5.'i5 óm, 079.
— Klængss. lcilss., 741-719, 761,

7tí2, 70 1.

— Koðranss. Eilífss. (arnarj, 5, 21,

35, II.

— Lans-Ormr, prtífastr, 811, 899.

— Skcíiíijas., 671, 675.
— Steinss., biskupsefni, S^7, 895.
— stcypir, 8ál.

— f>óriss. (snepils) , löskubak, 5.

— f)orlóksson Guðmuntlars. (gríss),

679.
— fjorstcinss. ,

biskupsofni í Skál-

holti, ö:í5, 8.37, 893-895.
— Ö^muníiars., í KirkjUbæ, 715.

Oniý fríinRi ) , sjá Arna
OræUja Snorras. Sturlus, , -187, 552,

554, 556-558, 5SI, .^92, 002.

Osk X>orvarfts(l. (hins auíVa;, 503.

Ospakr, konúngr i Suðrcyjum , 551.

Osvifr Hclgas. Oliarss., spaki, II.

Óltarr. 619.

Otti, keisari, 507.

Oilt') \iiim iingij Ueisari, 9, 19, 50.

Oxi lljaltas. i^tírðars.j, 163, 235.

Púll, íi Hvalsne.'íi, 715.

— austmaðr, Brcnnu-Páll, 419.

— biskup i Hjöríjyn, 101,275, 392,
445, .Wj.
— crkibiskup í Niðarósi, 813.

~ íngjíild^s. (prcsts), 463.

— Jrtnss. Loptss.
,

biskup 1 Skíil-

hulti, 81, 92, 110, 112, 114-

117, 119, l:iO, 123, 121, 127-

148, 267, 282, 295, 296, 299,

303-305, 307, 309, 310, 313.

316, 319, 321
, 325, .33 1, 336,

337, 339-341, 3l6, 352, 360,

401 , 4 45, 416, 448, 4 19, 155,

450, 458, 459, 462, 463, 466,

479, 480, 481, 487-489,503,
573, 619, 694, 695.

— Ketilss. íprests) J>orlíikss., 734.
— Márss., 696.
— postulr, 97, 100, 102, 105, 108,

145, 230, 271, 271-276, 278,
291

, 392, 421
, 470, 615, 683,

753, 769, 780, 837.
— prestr, á Eyri, 554.
— Surtss., 6.50.

— Sæmundars. (í Odda) Jónss., 487,
507.

^ANNANÖFN.

P/ill Sölvas.
,

prestr, í Reykjaholti,

79, 98, 109, 112, 272, ^9l, 429.

— ^jórrtars.^i Vatnsfirdi; Jorvaldss.,

3>, 85, 416, 419.

— fjorsteinss.
,

prestr, 831, 813,

819, 8.59, 891, 900, 901.

Pascbalis H
,

páfi, 30, 69, 71, 161,

162, 173, 2.3.3, 234, 246,

Paliekr hinn helgi, 86.

Paulus, sjá Pall postuli.

Péir, af Arapon, 752.
— af F-iði, herra, 796-798.
~ BArðars. Snorras.

, 482, 516,

518, 671, 674-676.
— biskup í Björsyn, 792
— biskup í Orkncyjiim, 732.
— biskup í RíSiskcldu, 130, .507.

— Ujarnars., 610.
— crkibiskup í Niðardsi, 545, 546.
—

• glulsa, 431.
— postuli, 67, 101 , 151 , 230,

4,53, 151, 470, 571, 572, 769,

780, 837.

Petrus, sjá Pétr postuli.

— bisUup, 63.

— Hispanus, sjá Johannes XXI.,
páfi.

Philippiis Arnas., 61 1.

— (Jíakhini Heinrekss.?i af Flæm-
íngjalandi, .363-

— Hafilakonúnpr, 506, 507.

— BirRiss., jarl, I 17, 456.
— Frakkakonúniír, 698, 752, 792.
— Símonars., 498.
— Sviakonúngr, 30, 70, 71, 173,

246
— Sæmundars. (í Odda) Jónss., 487,

553, 630.

Pilatus, 765.

Protus, sanctus, 713.

Rafn Amundas., 507.
— Jónss., bóndi i Glaumbæ, 834,

855, 858, 893.
— Oddss. Álas., berra , 609, 676,

689, 690, 695, 702, 706-708,
710, 712, 716, 721

, 722, 726,

730-732, 735, 736, 738-740,
742, 741, 745, 747-772, 774-
786, 792, 791.

— Sveinbjarnars. Bárðars. (svarta),

á Kyrl. 477, 478, 481, 484-486,

506, 538, 557, 562, 564, 565,

621, 639-645, 647, 649, 650,

652, 654-676.
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Ualn UUhéðinss., löíísöpumaftr, 80.

Kagnheiðnrson = fjðrarinss. ]þor-
ki'Is^. (s. f)rtrarinn),

Uagnheíðr Aronsd. IJárðars. (svarta),

651, 055, 657, 663, 669.
— Iljarnatd., 615.
— húsfiú, 7, 4 4.

— fjórhallsd., í)2, 127, 267, 282,

289, 292, 293.

Uagnhildr , kona Arons HjÖiicil'ss.,

632, 63r>.

Kandalín Pliilippusd., 710.

Kannveig, 179. 251.
— í Ausirjörðum, 451, 454, 471.
— Teitsd. (í HaukadaQ ísleifss.,

31.

— Úlfhéðinsd. Rollas., 409,

Kemiíiius, sanctus, 713.

Kíkarðr Ijónshjaiia, konúngr, 147, 405,
456.

'

Rikinni, prcstr, 168, 173, 174, 239,

210, 216, 217.
Uita-lljdrn, sjú líjörn.

Kúðöifr, biskup, 65.

Kunölfr amma, prcstr, 824.
— Ketitsson (biskups) Ijorsteinss.,

82^, 430.
— Ólafss., hbóíi i Viðoy, 702, 710.

— Sighvatss., áb(ili(áMúnkaþvcrá?;,

507.

— Siíín»undars., áhöti Í Veri , 681,

685, 688, 708, 709, 71 I -713,
727 , 730, 733, 737, 766, 769-
772, 777, 778, 783, 785, 786.

— Úlfss. (urgoða,) Jörundars., i Dal,

4, 17-20, 25.

— f)oiieikss. f)(írarinss., 30, 72.

Kögn\aldr Hallkclss., jarl, 507.
— kali, jarl í Orkntíyjum, 32, 139.

— Káiss., 540, 541, 622, 624-
626.

Salhjörg (iuttormsd., 504.— Kcfilsd., Ö.55.

Salómon, konúngr, 89, 109.

— prestr, 807, 819, 882.

Súmr lírandss., 652.
— Sin)onars., prcstr, 610.

Saul, konúngr, 363.

Scln-Kyríkr, sjá Kyrikr.

Seldælir, 613, 605.

ScIkoMa, ílagö, 507, 604 , 605
,
607,

608.

Síðu-Hallr, sjá Hallr ^orsteinss.

MANNANÖFN. 933

Sigfús Grím.?s., 138, 139.

— stohhi, 721.

Sighvair, I 16, 304.

— auðiii, 702.
— Halfdnnars. Sa'mundars.

, 612,

688, 690, 692-695, 697, 705,

731, 751, 768, 770, 778.
— landi, kúrshróðir i Niðarösi, 690,

691, 7(»8, 7.58, 765, 772, 785,

802, 803, 819, 892.
— (Hvamm-) Sturlus., 458, 486,
488, 496, 497, 500, .501, 505,
507, 511-515, 521-521, 529,
531-533, 515-518, 552-558, 581,
589, 592, 619, 620, 635, 658-
662, 676.

— JiórdBrs , 449.
— Íþnrkelss., 671.

Sigmnndr Gunnarss., 676.

— Ormss, (gamla), prestr, 147,

148, 437, 455, 645.
— snagi, 528, 529, 544 , 590,

591, 6:J0, 638.
— s\alr, 500.
— "Tnjrgilss., 31.

— ðgmundars. (Digr-) Ifelgas., 696.
Sigríðr, 189, 208, 211, 2|2.

— Ainíírsd. Tunms., 489.

— Kldjárnsd , af Kspihóli, 409.

— Hafliðad. Már.ss., 31, 651.
~ Hafþðrisd Ásgautss., 539, 619*

621, 629, 630.

— Tumad
,
409, 418.

— Oirhéðinsd. Rollas., 410
— ^órðard , á Gnúpi, 652.

— ^orvarðsd. f)orgcirss., 408.

Sigurðr, í Hiið, 750, 795, 796.

— i Hvammi, 696.
— áhóii í Halsnu, 765.
— Akason, 53
— eikihiskup í Niðarösi, 545, 518,

551, 551, 585, 729, 731, 759.
— Eyvindars., 510-542, 623-626.
— formaðr, 614.
— Haialdss.. 619.
— hrafnasveltir, 515, 546.

— jarl, 411.
— Jdnss. Loptss., 282.

— Magnúss., Jörsalafari
,

konúngr,

75, 162, 176, 234, 2-50.

— munnr, konúngr, 85, 86.

— Ormss. (gamlai, á SvínareUi,

280, 281, 437, 450, 4.58, 459,

467 -470, 476, 478-481 , 487-

490, 492, 493, 495, 496, 499,

501, 504, 507, 571, 685.
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Sigurðr Siglivntss. (auííga), pcltjörn,

70"á, 821, 88G.
— slembidjákn, 79, 80, lOS.

— cniOill (sindill?), sknfari, 861,
í)05.

— sieikarí l\ Mrtlum, 876.
— Sverriss., lávaiör, UHi.

— ullstrengr, 157, 222,' 225, 220.
— Vigfúss., 011.

— Jjörðars., húskarl, díH,

Sigvaltli, 812, 899.
— (Sirút-) HaraUlss., jarl, 20.

Sigvarðr, biskup í Slíálholti, 081-683,

695, 716, 719.

Símon lijarnas, , 603.
— Jíirundars., í liæi, 29.

— Káras., '136.

hinn mikri, prestr, 178.

— postuli, 782.

— preslr, 178.

Skagi Skoptas., 44.

Skáld-Rerr, 15.

Skapli, prestr, 368.

Skcggbjörn, í llitarnesi, 12-15. -

Skeggj, íx þvottá, 734.

— Ásgautss. (.Tóðnrss.?), 21.

— húskarl, 437.
— Klængss., 01 1.

•— Markúss., 129.

— Njálss., í Skógum, 470, 751.

— Snorrafi., 533.
— ^íírarinss. ifýlsennis) þörðars.,

6, 13.

Skfðí Uárðars , hinn gamlr , 3, 35,

41.

Skögúngar, 418.

Skúlt Kgitss. Skúlas., 31.

— hcrtogi, 507, 545, 510, 555, 030,
031.

F— Iiigas., ráðsmaðr á Htílum, 828,

839, 855, 873-875, 889, 897,
913.
— fiorsteínss. Kgilss., 5

Skúmr, 731.

— hinn liUi, 508, 509.

Skurð-Cirímr, sjá Grfinr Skútus.

Skairíngr, pre.str, 492, 500.

Snjðlfr Sumarliðas., prcslr, 813, 811,

827, 828, 835, 812, 851, 855,

888, 889, 893, 899.

Snorri, á Völlum. 437.

— í Ásum, 721.

— í Hhð, 738.
— í Skálavík, 40J.

MANNANÖFN.

Snorri Arngcirss., 421.
— Assabani, 441.
— Bárðars. (svarta), 051.
— líáröars. (preslsj Snorras.,prestr,

463, 472, 482.
— Egilss. Sölmundars., 096,
— Grímss. Snorras., 439,49.5, 498.

— Ingimundars. digri, hcrra, 731,

738, 719, 779.
— Kálfss., á Mcl, 412, 418, 419.
— Karlsefniss., 72.

— Magnúss,, 611.
— Narfas. (Skarðs-) Snorras., 725,

727, 730.

— prcslr, 5'*29.

— Snorras., 437, 455.

— Sturlus., í Reykjaholti, 286, 457,

458, 480, 487, 497, 499-501,

507, 508, 513, 534, 510, 518,

551-554, 556, 571, 592, 619,

602
— Sverlíngss., 79.

— f)órðars. J>orvaldss., í Vatnsíirði,

32, 410, 4U, 651, 052.
— "þorgrímss. J>orsteinss. iþorsUa-

bits), goði, 4, *^2, 25, 00.

— ]þorvaldsB. (í Vatnsliröi) Snorras,^

451.

SnæbjÖrn, bóndi á Bústöðum, 390.

Snælaug Högnad. (í líæ)
,

281-287,
427.

SnaTÍr Tlinrikss,, 071.

Sokki Eyjólfss,, 118, 503.

Solvcig Jónsd. Loptss. , 4 I f
, 158,

470.
— Jónsd. Sigmundars., 170.
.— Loptsd., í Lönguhlið, 812-811,

878.

— Sæmundard. (i Odda)Jónss., 187,

551.

Sölvör Ásgrímsd, Xxírhallas , 31.

Spak-Böðvarr, sjá líöðvarr Öndóttss.

Starkaðr Bjarnars
,

kjapti, 514.
— f)órðars. (Freysgoða), 4.

Starrl Eyríkss. (í Goðdölimi), Hólm-
gaungu-Starri, 4.

-— Sveinss., 495.

Steflan Haukss.
,

prestr , 812 -811,

899, 900,
Stefnir Jjorgilss. Eilífss., 9-11, 21-

20, 19.

Steinbjörn Hiðabróðir, 502.

Steíndörr Bjarnas. (úr Holti), prestr,

462.
— ferjumaðr, 330-332, 351-356.
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SteindíSrr Soklias,, príor, 8tí8, 910,
— X'^'^'l^'^ss., á Kyri, -109.

SleÍMfirimr, bfM).

— Á*ígeirs.s., 671, 675.
— Ölafss., 071.
— Teilss., á Kambi, 008,

Slcini f^orvarðars., prcstr, 285.

Steinmoðr Bjarnars. fiorsleinss., 710.
— Gunnarss. Uinjólss., úr n.jnpa-

(Jal, 5.

Sleinn, preslr, 197, 468, -JOÍI.

— J>órðars. (Freysfioðn), 4.

Steinoirr, brtndi, :i09, 210.

— bröfTir hcrro f)orvarðar, 010.
— ÍMcifss., 070.

— LjiUss., prcstr, 019, 007-009. '

Steiminn Egilsd. Sölniunílars. , 090.
— íngjnldsd., 0r>2.

— Jónsd., í Haukadal, 719, 701-

703.
—. Jðnsd. Loptss., -176

— móðir SkMd-Uefs, 15.

— Rnfnsd. Sveinhjarnars., 070.
— Si'jmundard. Gnnnarss., 070.

— Slurlud. X>'^rðai'S'j 'l'-il) 11**»

019.
— fiórðard. Oddleifss., 639

,
010,

051.
— ^þorgrímsd., husfreyja í Skálholti,

m, 68, 60.

"þorsieinsd , á Grjrítá, 110.

Stcinvtír Siphvatsd. (í Odda)
, .552,

088, 089, 093.

Stephán, sjá Sleffán.

Síephanus, bislíiip, 63.

Sturla, bóndi, 701, 705.

— Bárðars. Snorras.
,

djákni , 172,

660, 600, 067, 671, 67 í, 675.

— Uálfdanars. Sæmiindars. , 088,
090, 602.

— Jiínss, (prcsts) P(>trss., 781.

— Rafnss. Oddss., 775, 781.

— Sighvatss. Sturlus, , 512, 515,

521, 523, 521, 520-531 ,
510-

511, 510-518, 651, 552, 551,

555, 589, 620, 022, 621-630,
632-035, 070, 689.

— Sæmundars. (í Odda), 753,763,
778.

— f)örðars. Gilss
,
Hvanim-Sturla,

288, 109, U l , 418, 121
, 120,

127.

— f)(irðars. Sturlus., lögmaðr, 551,

589, 591, 688, 090, 707, 708,

710, 712.
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Styrbjtirn, 495.

Styrkárr Oddas., lögsösumaðr, 118,

125.

— Ölafss. .Tdnss., 680.

— Sigmundars., 408.

Styrmir \ Rjarnastaðaldíð , 556.
— Ilreinss Hcrmnndai s., 31, 85.
— Káras., fróði, lögsóguinaðr, 502,

55 \

Slyrr |)orgrímss. (goða) Rjallakss.,

Vífia-Stjrr, 4.

Sumarliði Asmundars., 138, 139.

Sunnifa,^ hin hclga, 418.

Surlr Asbjarnnrs.
,

sjá Surlr X*or-
sicinss.

~ fjorslcinss. Asbjarnars., 12.

Svalr, 209, 210.

Svanhildr, 181.

Svnrlhöfði Oufguss. , 557, 070, 708.
Svartr Loptss., 748. i

— iþormOí^ars., 079.

Svcinbjiirn líárðars. (svarta) Atlas.,

á Kyri, 039, 010.

-r Rafnss. Svoinbjarnars., 557, 021

,

022, 626, 070.
— Sigmnndars. Gunnarss., 676.
— súðvíkíngr, 731, 763, 705.

Svcinn, 180, 303.
— 365.

— biskup í Færcyjum, 503.
— bóndi, 114.

— Jónss., sveitarbíít, 491, 500, 569,
58 1

.

— tjúguskcgg, konúngr, 30, 37.

— (Hvamm-)Staílns., óheppni, 288,
4 19.

— Úlfss., konúngr, 05,06, 152, 151,

l.'jö, 217, 220, 221.
— Jjórólfss. 051, 052.
— ^orstcinss., 170, 243, 244.

Svcrrir, konúngr, ]00, 129,130, 135,

136, 145, I 17, 274, 419,420, 427,
129, 432

, 445, 449, 481, 48.5,

502, 561, 619, 6JI, 653.
Svertiníír, 360, 301.
— (Hafr -) Ujarnarson (Molda-)

Gnúpss., 75.

— Högnas., 371.
— Runólfss. (í Dal) Úfss., 18, 19.

Svithun, biskup, 715.

Sæniundr Rjarnars. J>orsteinss., 716.
— Ilaraldss. Sæniundars., 688, 693.
— Jónss. Loptss. í Odda, 123,

131 , 133, 135 , 137, 282, 293,
310, 313, 314, 458, 459, 467,
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468, 470, 480, 486, 487, 489,
5N, 531, 019, 691, 095.

Sæinundr Orinss. (Svínfellíníis'), 079.
— Sigfúss., fróði, prestr í Otlda, 28,

29, 31 , 07, 75, 127, 156-158,
227-229, 231, 283, 320, 692.

— suftreyski, 35.

Söltnundr Eilífsson (arnar) Bárðars.,

3.5, 41.

Sölvi, hryti íi Htílum, 8.39, 876.
— Gilss., preslr, 620, 621.
— Jörundars

,
prestr, 539.

— ^óroddss , 671.
Söng-Itjarni, sjá Bjftrni Jönss.

Sörkvir, biskup í Færeyjuni, 507.

— konúngr í Svíaríki, 147.

Teitr, i\ Hvaleyri, 386.
— ii Kanibi, 60H.
— Arnas. (rauðskeggs), fi58.

— Bessas., biskupseíni, 50.3, 506,

607, 573.
— djíikni, .314.

— Gizurars. (biskups) Isleifss., 7i,

1^6.
— Isleifss. (biskups) Gizuiars. , í

Haukadal, 20. 27, 31, 54, 61,

72, 1.53, 219, 221, 222, 224.— Ketilbjarnars. (gainla), é Mosfelli,

26. 27, 00.

— Oddss. Gizurars., á Hofi i Ausi-
fjörOuin, 409, 472, 476, .545.

— príor á Möðruvölluin, 801.
— fjorvaldss. Gizurars,, 487.

Theobaldus, konún^r af Navare, 791.
— Vilhjálinss., 716.

Thorlacus, sjá ^orlákr helgi.

Tiburtius, sanctus, 822.
Tiniotheus, lærisvcinn, 102, 276.

Titus, iæiisveinn, lOi, 275, 392-

Tjörli, i Í5, .S04.

— Böftvarss., prestr, 74, 79, 306.
— preslr, 734.
— bcrserkr, 16 (rángt fyrir: norrœnn

berscrkr).

Töfa \ Höfða, 629.
— Amundad. Ulfss., 654.

Toll-Oddr, sjá Oddr.

Tolla-|jórir, sjá Jórir.

Tómas, 621.
— BccUet, crkibisUup i Kanura-

boríí, 8.5, 86, 275, 417,454, 641,
642.— prestr, 348.

Tómas Ragnlieiðars., sjá Tóniasf>ói'ar-

in^son.

— Snartars., 734, 760, 779.
— X)órarinss. fjorkelss., preslr, 48Í,

654, 6.56, 660, 668, 672
Torfi Guðmundars., prcstr, 547.
— HelgQs. Loptss., prcstr^ 680.
— prestr, i 17, 32 i.

— preslr, 745.

Torráðr Ósvifrss. (spaka) Helgas., 11.

Tryggvi, konnngr, 24.

Tuini Kolbcinss., 498, .505.

— Sighvatss. Stnrlus., 418, 477,
488, 489, .504, 5Í3-53I , 52.5,

534, 620.

Tyrvi Starras., 67i.

Ulflu'^dinn Guiinarss., lögsögumaðr,

28, 29, 68, 72, 80
^
— Kollas. X>()rnió5ars., 409.

Ulfheií^r (Slegjiiu-) Gnnnarsd. Helgas.,

.
409-412, 460, 656.

lUfljótr, lögsöguinHðr, 5.

IJirr Jörundars. (goða) Hiafnss., ör-

goði, i7.

— Uggas., skáld, 12, 13.

Ltlfrún nunna, 367, 478.

Ullr Jjorbjarnais , 671.
Una Herleifsd., 442, 443.

Unas
, Ii6, 304.

Uni, i23.

Uppsola-Hrólfr, sjá Hrólfr.

Urbanus IV., páíi, 789, 792.

Valdi, prestr, 673, 674.

Yaldimarr Birgiss., Svíakonúngr, 691,
69H, 701, 792, 8.S3, 892.

— Knúlss. í. ,
konúngr, 300, 425,

— sisrsæli, konúngr, 545, 555.

Valcrianus, sanctiis, 822.

Valgarðr Guðinundars., 5.53.

— Jörundars., grái, goði , 4.

Valgerðr, 188, 260, 369, 370.
— Böðvarsd., mair, 203.
— Egilsd. Sólmundars., 696-
— Gunnarsd., 777.

— Haíliöad. Máiss., 32.

— Hall<d., 702.
— Jónsd. Loðmundars.

, 487, 502.
Valla-ltrandr, sjá Brandr.

Vaiþjófr gainli, *6:39.

— pveslv, 846, 850, 860, 861,
902, 901, 905.

Vaiidiáðr Ösvifrss. (spaka) Helgas.,

lli.
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Verniundr, áböti a "þíngeyrum, 712,

718, 791, 845.
— f)úrðars. Hnlldörss., 665.

— J^orgríinss. (af ltraita\ elli) 441-
444.

— Jjorgrímsson (goða) KjaUakss.,

mjííi, 5ÍÍ.

Vefrlini Sumarliðas., skáld, M.
Victor II., píifi, fil.

ViðUunnr Erlcndss., 425.

Viðnæmr, 784.

VÍKfl-líarði, sj/i Barði Guðmundars.

Viga-Bjarni, sjá Hjarni Hroddhelgas.

Vípa-GIúmr, sjá Glúmr Kyjóirss.

Víga-Haukr, sjá Haukr Ormss.

Vííia-Slyrr, sjá Styrr f)oríírímss.

Vigdis Olarsd. (á llaukagili'i, 41.

— (Hvamm-) Sturlud., (i49.

Vigfús, á Valshamri, 542-544, 548,

627, 62H.
— bóndi, 208.

— (lijarnars.?), úr Dal, 716.
— Gunnsieinss. Ilallss , 608.
— Ivarss., 542.

— Ömmdars., kenntmaðr, ^193, 494,
50r>, .569, 581.

Viplcikr Klemctss., 828, 888.

Vikarr Grímss. Vikarss., 67í>.

— Hrómundarson (læknis) Vikarss.,

676.
— f)orkelss., 676.

Víkínpa-Kári , sjá Kári Ögmundars.
Vilbaldus, greifi af Itrimiim, 8.

Vilhorg Gizuraid. {h\ íiaj Teitss., 60.
— Magnúsd. "þorlákss , 716.
— fjorgeirsd (í Hnlti), 702, 716.

Vilhjálmr, biskup í Orkneyjum, 841,
900
— bastarðr, konúngr á Englandi, 71,

72.
— enskr klerkr, 776.

— Helfías. Sveinss,, 676.
— legáti, G:*8.

— Skotakonúugr, ,507.

— Sæmundars. (í Odda) Jónss., 487,
,558, Om), 695

Vilmundr, ábóti á J>íngeyrum
, ]68,

241.
— Snorras. Kálfss., (á Mcl), 418.

Vilalis, sanctus, 773.

Vítus, pislarvottr, 82, 116, 304.

Ysidorus, biskup, 91, 266.

þángbrandr Vilbalduss., prestr, 8, 9,

I I, 12, 14-10, 19, 702.

^jóðrekr, múnkr, 21.

|)óra líárðard Snorras., 651, 6£2.
— Itjarnad. (Ilamra-) Pinnss., 679
— KiiíUsd., 487.

— Guðmundard. (gríss), eldri, 476,
486.

— Guðmundard. (gríss), ýngri, 458,

488, 496.
— Ilclgad. (magra) Eyvindars., 5.

— íljarrandad., 716.
— aiagnúsd. (berfætta), 127.

— Pálsd. (biskups) Jónss., 128, 138,
1:í9.

f>óráirr Snorras., prestr, 429.
— |)orkelss., 882.

^órarinn, 865.

— á Geirþ^ófsfjarðareyri, 540,
— Aras., 600.

— f\sbjarnars# (loðinhöfða), 23.
— Auðunnars. ^orsieinss., 634.
— bryti á Hólum, 477.
— Kgilss. Sölmundars., kaggi, prcstr,

696, 790-798.
— Höskuldsson ^orbjarnars

, 670,
671.

— Illugason (prests), bausti
, 711,

71 I.

— Ivarss. (Eyjólfss. ?), 7.5.

— .lónss. Signmndars., á Valþjóf-
sltiðum, 476, 511, 524, 535-589,
.557.

— Nefjúlfss., 18.

— rosli, 422, 423.
— skinnfa\i, 420.
_ f)órðars. (gcllis), fýlscnni, 6, 42,

43.

— f)orUelss. (skotaUolIs), 72,

— fíorkelss Jíórarinss., 654,

f)órarna Arad., af Ueykjanesi, 409.
^orbergr af Kauðsvelli, 709.
— "þorslcinss., rauðr, 828, 888.

Jíorbjörg, 8(i6.

— á Eyri, 612.

^orbjörn, 182, 379.

_ bratti, 615.

— bróðir á MöðruvÖllum, 840.
—. hunda, 421.
_ klukknnef, .505.

— læknir, 652.
— Magnúss., \ Valþjófsdal, 670.
— Skagas. Skoptas., 7, 44
— skæni, 712.
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fíorbjörn YíO'kelss. Eyríkss. lí Goðdöl-
um), 17.

- hlOinakinn, 842, KÍJ9.

— Hallsd., 184.
'— Snorrad. Suulus., 487.

— spákona, í?5, íííí, 41.

— (Hvanim-) Siutlttd., r>6fi.

— ^íóioddsd. (goöa) Eyvindars., fiO.

|)(írðr, 210.

— 7:í1.

í Líinpaholli, 70:í.

— í Lanfíisi, 147, 455, 589.

— Aias., 514.
— Aras , 1 Ueldudal, 4r>l, G40.

— Ásmuiidars., kugíir, 703.

— biskup l\ Gra'iilandi, 77.T.

— Bjaitiars (byiðiismjörs) Hróaldss.,

HöWa-X)órðr, I, íí, 85, 4! -4.3.

— brúöir á Móöruvöilum, 840, 850,

897.
— (Sptik-) Böövarss., 43, 44.

— líöövarss. fjí'irðars ,
preslr í Görö-

iim, 2^4-287, 427, 48í% 499.
— Egilss. , sjá |)(irðr Gilss. , faðir

Hvamm-Slurlu, 31 (smbr. Latid-

námab. í Viðbæii, 1843 bls. 329;.— Egilss., bóndi, 378.
— Ef^ilsson Sölmundars. , lögmaör,

fi96.

— Einarss preslr, 495.
— Eyjölfss. (ofsa/ X>orsteinss, , 715.
— Gilss , (i20.

— Giznrais. (biskups) Tslcifss,, 71

.

— Guðmundars., f)33.

— Guðmundars. (lögmanns), djákni,

827, 859, 8fiO, 88H, 890, 895.
— Gunnarss., fi7l, 675.
— Hafliöns. Márss., .31,

— HalUlórss., 665.
— Hallss. Kleppjárnss. , herra , á

Möðruvölium, 697, 699, 702, 729,
7tí0, 770, 771, 774, 807, 812,

825, 886.
— Hrómundarson (^læknis) Vikarss.,

676.
— húskari í Sclárdal, 662.
— Högnas. (Haukss.V), 671.
— Ivarss. , frá X»orkelslivoli, 427,

428, 435.
— Jónss., í Túngu, 749, 761.
— Jórsalafari, 414.
— Kalas., 653.
— kraka, 421.
— Loptss., 852.
— Narfas (Skarð-) Snorras. , 725.

J)órðr Oddlcifss., 639, 654.
— Olafsson (fcilansj Jjorsteinss.,

gcllir, 6, 42.

— prcstr, II íí, .305, 367-
— rauðr, 4 18.

— sanðamaör, 242.'

— Siuh\atss. Sturliis.. kakali, 557,
6í0, 634-637,

— Snonas. (í Valnsfiröi) fjóiðars.,

147, 148, 651, 652, 655.
— Sleinss., 671, 675.
— Slurlus. I>órðars., 31, 486, 487,

497, 514, 515, .542, 546-548,

552, 554, 566, 584, 596, 619,

662, 664, 666, 668, 669, 675,
676.

— ufsi, skólamcistari á Hóliim, 508.
— Mfss . 615.
— Vcrmuiidars., 477, 482, 656
— Vililss., 674, 675.
— Y)orbjarnars., 671.
— fiórðars. , :í2 ,

rángt, sjá Snorri

Jjórðars.

— (Tolla-i Y)(3iiss., 652.
— J)óriss. Arngeirss., 409.
— f>or\aIdss. Kjartanss., 651,693.
— j)orvaldss. Vatiisfiröi; Snorras.,

31, 32, 551.
— þumli, 634.
—

' Unundars., 408.
— Özurars., Freysgoði, 4, 18, 19.

"pórcy Grímsd., á Jörva, 600, 601.
— Mársd., 613.

Jjorfinna á Hofi, 198-200, 212.

Jíorfiniir, 182.

— 365.
— biskup í Hamri, 708, 714, 728,

752.
— Jíorgeirsson , ábóti ú Helgafelli,

425, 428, 507.

]þorgeirr, 514.
— á Brunná, 542.

— í Holli, 681, 697, 702, 716.
— tírandss. (biskups) Sæmundars.,

408, 420, 428-431.
— Eytíkss. (í Goðdölum), 4.

— Hallas. Oirnss., 31, 407-409.
412, 415-418, 656.

— prestr, 191, 192.

— príor á Möðruvöllum, 856, 858,

86.3, 866 -8G8, 897, 909, 910.
— Steingrímss., 505, 520.
— Tjörfas. ,

Ljúsvetníngagoði , 22-

25
— Jiórðars. (Eroysgoða), 4.

Jorgerðr, 617.



KEÖISTR YFIR MANNANÖFN 939

JíorgerÖr Kgilsd. , móðir Egils bisk-

ups, 827.
— Egiisd. (Síðu-) Hallss., 29, 151-

I5a, 181, 216-218.
— Grímsd., á Siað, 378.
— HalldörsddtUr (slakka) ^þíSroddss.,

424.
— fíorlálísd. Guðmundar.=;- Cg"^^)?

fi7n, 680, 681, 762, 763.

fjorgils^ 644.
— Aras. Mörss., 408.

— auslmaör, 071, 675.

— Röðvarss. ^óröars., skarði, 566,

638.
— Dálkss., dani, smíðr, 605, 608.
— Eilífss. Helgas. (bjölu), 10.

— erruhcinsstjúpr, 643.

— Grenjaðars. , úr Rcykjadal, 5,

43.
— Gunnslcinss., 457, 460, 461,

464.
— Haukss., 735.
— Hölasvcinn, 556.

— Ljótss. (prcsts) Refss., 610.
— Oddas., 31, 75, 408, 424.

f»orgríma Einarsd., 790, 791, 793.
]þorgrÍmr af Brattavctlí, 441.
— (i Staðarbnkka, .595.

— alikarl, 427, 487.

— Einarss., 734, 759, 760, 779,
785.

— Knútss., 428.
— Magnúss., prcstr, 6S5, 688-
— f)ormóðars., 671.

^órhallr, 313.
" — fjorlákss., 89, 264.

fíórir, ábóti á Múnkaþvcrá, 812,814,

825, 827, 835, 840, 878, 886,

887, 891, 893.— Arngeirsson (^Spak-) BöÖvarss.,

409.
— Broddas., 66.

— erkibiskup í Niðarósi, fyrri, 129,

143, 498, 5l»3, .507, 571, 573-

575, 578, 582^ 583, 585, 588.
— erkibiskup í Niðarósi, síðari, 548.— Hákonars. (erkibiskups), 692.

ísleifss., gcstamaör á Hólum, 876.
— prcstr, 143.

— sauðamaðr á Hólum, 169, 170.

— Steinmóöars., 79, 80.

— ToIIa-Xíórir, 652.

— =Þorgcirss. Hallas. ,
múnkr, 409.

— f)orvarðars., 409«

"þorkalla, 211, 212.
— Skaptad., 60.

J)orkalla f^orgcirsd. (á Brunná), 542.

fjorkell, 212.
— á Víðimýri, 167, 239.— í Slángarholti, 382.
_ á Svínanesi, 597, .598.

— Ásgeirss. (kneifari, 151, 216-
— Bergþórss., nörtr (naðr), prcslr,

499, 500.
— Eyjólfss, (grá), á Helgafelli, 6G.
— Eyríkss., 429.
— Eyríkss. (í Goðdölum), 4, 17.

— Flosas., 416.
— Geiras., í ^ykkvabæ, 95, 99, 106,

269, 273, 432.
— Gelliss. Jjorkelss., 32.

— Grímss., ráðsmaðr áMÖðruvöllum,

858.
—- Hallss., prestr, 129, 140.

— Ketilss. Ingjaldss. , 550 , 584,
.585.

— Kolss. Ketilbjarnars., 27.— Ljótss. (prcsts) Refss., 610.
— Ormss., 388.
— skotakollr, 72.

— Skúmss., ábóti í Saurbæ, 147,

486.
— trandill, prcstr, 172, 173, 245,

246.
— ircfill, 167.
— J)órarinss. Auðunnars., 654.

— "þorgrímss. (kornsárgoða), krafla,

4-6.

— ^orsleinss. Ingolfss. , máni, 4,

44.

^oriákr, ábóti í Veri, 824, 8.56-860,

863-865, 885, 905, 907, 908.
— Bjatnars. "Þorstcinss., 716.
-~ formaðr, 617.
— Guðmundars. (gn'ss), 679, 680.
— Kclilss. iHitardal, 133, 139,309,

396, 448, 547, 620, 621, 629,
630.

Íþorlákr Narfas. , bcrra , 596 , 725,
753.

— Runólfss., biskup í Skálholti, 30,

69, 72-76, 78, 89, 153, 173,

176, 219, 24(>, 250, 299.
— (Jorleikr) ^órarinss. ^orkclss.,

72.— {íorhallss. helgí, biskiip í Skál-

holti, 84-86, 89-124, 127-129,

J3I-134, 137, 144, 182, 188,

191, 2.55, 260, 263-404, 418-
420, 425-427, 439, 451

, 4.54,

455, 458, 468, .548, 574, 672,
685, 712, 759, 764, 810, 811.

01
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J)Orl&kr f>orsleinss., (Ij6kni, 472.

^drlaug Allad. (ramnia) Eilífss., 35.

— Sæinundard. (stiðreyskaí, íí.'j.

— f)0rvoldsd. (í Ási)
, 1.51, 153,

21(1, 218.
^orleirr Asl>.iarnars. (loðinhöföalj liinn

kristni, 23, 24.
'

— biskiipsefni, í>83.

— gjaneifi v<inðicifss ), 671.
— prestr á UcykjMrn, Hfifi, 909.
— J»nrlíikss., beiskoldi, í Hílardal,

123, 1.S3, 147, Mci, ysf), 287,

Jorljóir, bíjndi á Helgostöðuni , 512.

Jjormoðr, íi Gufuncsi, G79.
— á Jjíitgeyruin, ;Jf)5.

— húskarl. (j4í>, 647.
— Kollas. |»orlákss., 409.
— Ölafss

,
prestr, skáld, 527, 532,

Ö3H, 5'1I, 543.
— presir, 21,
— J)orkeI*íS , prcstr, 831, 891.

Jxirný, í ri(Í8, .323, 351.

Jíóroddr Kyvindars., goöi, á Hjalla,

4, 22, 60, 15i, 216.
—

1 Gamlas. smiðr, 163, 235.
— Viíífúss., 534.

Jjórdlfr hatli, 566.
— Osvifrss. (spaka) Helgas. II.

— piltr, 207-

Jíorsteinn, 123, 310.
— 361.
— 822, 824.

— í Firði, P>98.

— Hlýskógum, 615.

— Asfírífnss. |)orsteinss., 715, 747.— Auðunnai'S. Ásiíeirss , C54.
— biskup af Hamri, 77.5.

— Brondss. (biskups) Jdnss. 680.
— djákni úr Skarði, 1.38, 139.

— Egilss. Skallaíirimss., 4.

— Eyvcndilss. (Örvendilss.), 754.

— gullsiniðr, 124, 131, i44, 325.
— Gyöuson, 436.
— Hafrbjarnarson Slyrkárss. , 681)

716.
_ Hallddrss,, á Hvoli, 688 ? 690,

695.
— Hallss., prestr, 831, 891.
— (Slðu -) Hallss. J>orsteinss., 75.

— Hallvarass. Hallkclss., 31, 75.

— Hjálmss. 831.
~ hryggr, 514.
— Jllugason, skarðsteinn, prestr,

826-8'iH,83.5, 839-841, 858, H6I,
875-877, 887, 8S8, 8^4, 897, 898.

Jíorsteinn Jónss. (3ón jþorsleinss.),

548.
-— Jónss., úr Hvammi, 557, 558.
— Jónss. Loptss., 282, 289, 290,

293.
— Jónss., súðarsleinn, 4.39.

— Kambas., prestr, 48 1.

— Kolbeinss. á Hoitastööum, 8.52,

853.
— kúgaðr, 5^16.

— Kuggas., 66.

— prcsir, 197.

— pvestr, 379.
— prcstr, kallaðr faraprcslr, 609.
— Uunólfss., 141.

— Skeggjas. Njálss., 754.

— Snorras., 437, 455.

Steínólfss. íslcifss., 676.
— Tumas., ábóti í Saurbæ, 366,

367, 425.
— f>ör&ars. í Ucykjahlíð, 593, 594.

— ^orleifss.
,

gestamaðr á Hólum,
850.

— "þraslangars., 449, 450.

]þóruim (Garða-) Einarsd. 695, 696.
— Valgarð.^d., 696.

fíorvaldr ^sgeirss. (æðikolls), 54, 61.

— hinn auÖgi, 415.

— Itjarnars,, 658.
— Geirss. í Löngnlilið, 812, 813.

.
— Gizurars. Hallss., 110, l'i3, 133,

J.35, 137, 144, H5, 295, 296,

310, 458, 459, 480, 487, 488,

491, 495-497, 5(t3, 506, .507,

553, .571, 573, 619, 662, 666,

668, 6r9.
^ Guðmundars. (dýra) 488.
— Helgason Lambkárss.

,
prófastr,

749, 7.52, 753, 760, 764-768,

77-4, 775, 777, 786.
— íslcifss. (biskups) Gizuvars., 27»

54, 61, 153, 219.
— Jónss., á Hóli, 611, 612.
— Kjartanss. Asgcirss., 651.
— Klængss. Teitss., 748, 762.
— Koðranss. líilífss. (arnar), víð-

förii, 3-8, 24, 25, 35-49, 50.

— lundi, prestr, )14, 133, 302,

303, 451.
— Pálss., prestr, 377.
— Refss., frá Barði, 6, 43.

— Skeggjas., í Ási, Iðl, 216.
— Skcggjfls. Asgaulss., 21.
— Snorras. Jíórðars. , í Vatnsfirði,

497, ^198, 506, .538, 540, 542,

548, 549, 551, 565, 623, 623,
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G26, 651-655, 657-669, 671-
676.

f>orvaldr Sveinss., 540, 541, 622,
624-626.

— hinn veili, 12-14.
— f)orkelss., 147.

Jorvarðr, 556.
— hínn öuðRÍ, 430, ðOí?.

— UaHaör bisUup, 838.

— (Spak-) Böövarss., i Asi, 4-6,

24, 4.S, 50.

— knappi, prestr, 175, 248.
— {)órarinss., herra, 615, 688, 690,

694, 695, 703-705, 707, 708,

712, 722, 724-726, 744, 772,

778, 792, 795.
— J)orgPirss. Hallas., 408-41 1, 414,

416-419, 425, 483, 447, 457,

47/Í-475. 498, 669, 590.
— Ögmundars,, 590.

JíórvÖr Özurard. Eyvindars., ð.

|>rúndr íisilcr, 798, 799.

furíðr, J98, 20S, 212.
— 476, 478, 479, 481, 488.
— Arnad. af Itorgund, 807,820,883.
— frú, 84 K 898.
— Gilsd. Hafrss., 7.5.

— Hallsd. Órækjus., 487.
— Hel^ad. Loplss., 680.

Orinsd., 716.
— Rafnsd. Sveinbjarnars., 626,676.
— Sturlud., 7i5.

— Slurlud. Sighvntss., 689.
— f»órðard. Sturlus., 31.

f)ýðrckr af lícrn, 765.
— prestr, 766.

öc^mundr (Digr-^ Helgas., 476, 679,
696.
— Kálfss. , ábdti á Helgafclli, 98,

272, 300, 425, 432.— preslr, .511.

raíakollr, 429.
— Sveinss.. 671.
— úngidanz, 822, 884.
— fíorkelss. Ásgcirss. (kneifar), 29,

151, 181, 216.

— f)Orvaröarson J)orgeirss.
,

sneis,

409, 417, 429, 433-435, 446-

448, 472, 478, 488, 493-496,

498, 501, 557, 568, 569, 590.

Önundr, í Tröllaskógi, 4.
^— X>orgils Grenjaöars., hinu krislui,

5, 4.S.

~ ^þorkelss., \ LönguhUð, 113, 147,

148, 437, 447, 448, 450.

Örn, 288.
— búndi á Ldmagnúpi, 466.
— Ijorkclss., 167, 2.S9.

Örníílfr (Runóífr?j, 380.

— i Skóguin, 4.

— biskup, 63.
— húskarl, 649.

Özurr, fríi Horni, 721.
— erkibiskup i Lundi, 69, 73, 76,

79, 80, \rO, J6I, 232, 2.33.

— Eyvindars. |)orgrirass., 5.

I
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A ^vottá;, Jl.

Aðalvík, tíll.

Akranes, 284^ 383, 386, 486, 608.

Ál, h f)elamörU, 3, 35.

Alptafjörðr í Ausirjörðum, IJ, 326.

Álptanes íi Suðrnesjum, 763.

Aragon, 762.

Arams, 791.

Arnarbæli, 339, 778,
— = Mtftbæli, 323, 348, 349.

ATnarbæUsdair, 542.

Arnarfjarðarbotn, 663.

Arnarfjörör, öOtí, 540, 554, 621, 626,

639, 640, 643, 66 J, 663, 668,

669, 671, 674, 676.

Arnarstakksheiði, 20.

Arnes, 77.— á StrÖndum, 610.

Árös íi Jótlandi, 8,

Arskógr, 552, 853.

ÁSy 715.
— í Ausifjörðum, 734.
— í Skagaíirði, ð, 6, 43, 50, 15J,

2J6, 50H, 545, 79J.

Asgarðr, 76 1.

Ásgeirsá, 54, 61, 429, 654.

AuðshoUsmýri, 747.

Auðnnnarstaðir, 654.

Austfirðir, II, 12, 135, 136, 210,

280-282, 364, 409, 432, 466, 471,

485, 486, 497, 535, 56J, 562,

565, 645, 675, 685, 702, 703,

715, 735, 768, 769, 835, 871, 912.

Austrvegr, 48-50.

Axarfjarðarhciði, 804.

Axarfjörðr, !2, 427, 549, 616, 710.
Axarheiði, 476.

Babilonia, 715.
Baðsgarðr, 29 J.

Bakki í Míðnrði, 428.
— í Norvegi, 794.— í Öxnadal. 447.

Barð í Fljótum, 6, 43.

Bárðardnlr, 514.

Barðaströnd, 16, 379, 542,621,643,
649, 650, 663, 667, 669.

Baugstaðir, 716, 726, 727, 735.
Bclgsholl, 16.

Benevent, 791.
Bcrscrkseyri, 644.

Berufjörðr, 384.

Bjarnarhöfn, 554, 619.
Björg, 621.

Björgvin íNorvegi, 65,101,130,275,
408, 418, 427, 433, 435, 445,
507, 545, 546, 555, 632, 638,
691, 692, 694, 698, 701, 707,

708, 713, 714, 720, 728, 772,
773, 776, 785, 792, 797, 802,
806, 844, 845, 868, 870, 893,
900, 902, 911.

Blanda, 838, 896.
Blöndubakkar, 465.
Blöndudalr, 385.
Blöndutís, 76.

Bollastaðir, 385.

Bolúngarvik, 655.
Böndastaðir, 618.
Bononia, 758, 838.

Borðeyri, 589-591.
Borg í Arnarfirði, 663,
~ ó Mýrum, 486, 552.

Borgarfjörðr, 5, 14, 65. 73, 284,295,
382, 457, 45H, 460, 514, 539,

546, 552, 586, 669, 695, 725,
763, 768.

Borgund, 555, 807.
Braltabrckka, 608.

Brattavellrr, 441,

BraularhoU, 321,730,732, 735,737,
740, 765, 770.

Brcíðaböístaðr í njútshlíð, 151, 153,

157, 216, 229, 282, 31 4, 331,

487, 502, 516, 734.
— íi Ueykjanesi, 767,
— í Steingrímsnrði, 424-426, 428,

429, 604, 608, 749.
~~ í Vestrhöpi, 37, 790, 824, 827,

83 J, 832, 875, 885, 892, 898.
Breiðholt, 390.
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Breiðifjörðr, 211, 460, 508, 54*2, 596,

6'iO, 621 , 627, 643, 670, 675, 725.

Brekka i Skagafirði, 211, 457, 482.

Bremen, 61.

líretland, 9, 37.

Brimar, 8, 151, 216, 230.

Brimncs, 839, 897.

Urjánslækr, 379.

Broddanes, 463.

Brunná, 542.

Bruiiney, 842, 899.

Bra;ðragerði, 728.

Búslaöir, 390.

Bægisá, 812-814.

Bæir, 29.

Bær í Borgarfirði, 65, 284-287, 586,
696.

Dalir, 426, 487, 510, 511 , 515,
523, 546, 552, 554, 601.

Dalr undir Eyjariöllum, 716 , 824,
886.

Danmörk, 9, 24, 26, 28, 36, 49, 50,

65, 73, 76, 124, 129. 136, 152,

154, 158, 159, 216, 220, 221,
230-233, 313, 425, 555, 698,

776, 780, 792, 801.

Deildartúnga, 4 19, 425.
Dofrarjall, 776.

Draflastaðir, 447, 448.
Drángar, 424.

Drepslokkr, 388,

Dröfn, 49, 50,

Dufansdalr, 669.

Dufansdalsá, 669.

Dunhagi, 808.
Dýrafjörðr, 641, 645, 652, 658-660,

667, 669, 675.
Dyrhólmaós, 20.

Dögurðarnes, 211, 655.

Dönustaðir, 552.

Efstidalr, 705, 725.

Kgg, 369.

Eiöi í Norvegi, 485, 564, 796.
líilífsfell, 45, 46.

Einarsiaðir, 511, 512, 590.

Ekreyjar, 779.'

Elfi í Norvegí, 708, 794.

Elgiselr, 844.

England, 21, 65, 85, 92, 124, 147,

267, 275, 357, 418, 432, 433,

449, 454, 455, 498, 557, 810.

Englandshaf, 120, 321.

Enni, 368,
Espihóll, 409, 505.

Eyöihús, 590, 630.

Eyjafjöll, 30, 71, 315, 323, 333, 348,
466, 483, 886.

Eyjafjörðr, 7, 12, 43, 44, 77, 130,

147, 198, 377, 407-409, 412,

420, 429, 448, 450, 459, 466,

493, 502, 503, 506, 507, 511,

515, 522, 524, 534, 545, 549,

552, 556, 558, 656, 684, 699,
778, 785, 812, 813, 824, 855,
866, 867, 908, 909.

Eyjan helga, í Norvegi, 555.
Eyjar í Steingrímsíirði, 604.

Eyrar ( = Eyrarbakkl), 430, 507, 509,
553, 554, 653, 702, 710, 713,
715, 725, 809, 845, 870.
~ í Norvegí, 802.

Eyrarhreppr, 544.

Eyrarsund, 780.

líyrasandr, 722.
Kyii, (= Seleyii?), 828.
— í Arnarnrði (= Rafnseyri), 621,

622, 625, 626, 639-641, 643,
645, 657, 662-664, 666-672,
674. 676, 759, 760.

— í Eyrarsveit, (= Hanbjarnareyri)

409 , 477, 478, 506, 510, 540,

542, 546, 554, 565, 584.
— í Hvalvatnsfirði, 612.

Eyvindarmúli, 553.

Fagranes, 707.
Fagridalr, 457, 669.
Falstp, 780.

Fáskrúðarbakki, 544.

Feitzdalr, 640.
Fell, 707.
Fcllsmúli, 290.
Fcrjubakki, 381, 509, 785.

Fjall, 511, 512.

Fjtín, 71, 781.

Fjörðr á Sliálmarnesi, 598.

Flandr, 752.

Flatatúnga, 557, 558, 584, 592.

Flatey á Breiðafirði , I47, 428, 461

508-510, 620.

— á Flateyjanlal , 366, 437, 466,

503, 61 4, 615.

Flateyjardalr, 638.

Fljótin, 550, 853.
Fljótsdalr, 11, 409, 450, 471, 476,

535, 557, 618, 871.

r
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Fljíítshlíð, 14, 79, 89, 151, 216, 314,
4b7.

Flói, 323, 334, 351, 725.

Flóruvoffar í Norvcgl, 445, 777.
Flugumýri, 79. 55ö, 707, Ö55.
Flæmingjaiand, 363.

Flíitr, 629.

Fn-ósliadalr, 409,450, 602, 795,871,
911.

Forsrjörðr, 669.

Forsæludalr, 831.
Fossá, 459.

Fossárskógar, 4.

Frakkland, 582.

Frankaríki, 838.
Franz, 792.
Fýriieif í Norvegi, 76.

Færeyjar, 124, 254, 320, 415, 507.

683, 708, 714, 786, 791.

Gallia, 886.

GalLardalstúnga, 599.

Garðar a Akranesi, 284, 28ö, 486,

734, 752, 753, 755.
— íx Alptanesi, 763.

Garðaríki, 46.

Garðshorn, 3H8.

Gásar í Eyjafirði, 412, 420, 439,
44H, 492, 550, 550, 554.

Gáseyri, 211, 797, 816, 817, 822,
834, 83H, 842, 844, 845, 864,

865, 872, H7H, 880, 884. 888,

896, 899, 901, 902, 907, 908.

Gaularás í Norvegi, 4j9.

Gautavík, 645.

Gaulelfr, 701.

Gaulland, 67, 124, 158, 231, 235,

4HI, 743.

Geirþjófsfjarðareyri, 540, 622, 626.

Geirþjórsfjórðr, 626, 639.

Gcitdalr, 429,

Geítland, 60.

Geldíngaholt, 707, 715.

Gilcs St., 642.

Gilhagi, 3H4.

Giljá í Vatnsdal, 3, 5, 35, 38, 41,

44, 65.

Gilsbakki, 24, 140, 147, 284.

Gilsrjörðr, 426.

Gj/tbakki, 2Í.

Gláinuhciði, 671.

Glaumbær í Skagafirði, 760, 761,
763, 766, 834, 858, 893.
— í tíngeyjar sýslu, 5l4.

Glerirskógar, 547.

Glysstaðir, 59 1.

Gnúpar, 377.

Gnúpr í Dýrafirði, 652, 653.

Gnúpurcll, 50*5, 715.

Goðdalir, 4, 17, 45.

Gotland, 124, 313, 833, 892.
Gríibaksgarðr í Norvegi, 385.

Gríihnakltaskcr, 599.
Grandi, 660.

Grecia, sj/i Grikkland.

Greníngjasund, 780, 781.

Grenjaöarstaðr, 242, 418, 420, 472,

51 1 , 556, 826, 828, 835, 840,

845, 864, 875, 889, 893, 898,

901, 907.

Grenmar, 35.

Grikkland, 48, 691.

Grims/i, 286, 287.

Grímsey, 483, 521-525, 528, 531-

534, 540, 545, 553, 589, 630,

676, 707.

Grímsnes, 12, 14, 27, 416.

Grírnsiúngur, 84 1, 898.

Grjótá, 409, 4l9.

Grund í Eyjafirði, 448, 503-505, 507,

522, 523, 545, 554, 556.

Grundavík (= Grindavfk), 379.

Grænland, 20, 61 , 124, 135, 154,

313, 40H, 429, 430, 432, 435,

661, 775, 831, 891.
Gröf í Eyjafirði, 441,

— í Hrunamannahrcpp , 320, 348,

746.
Gurarós, 10.

Gurudalr, 811.

Gufunes, 679,

Gunnarsholt, 289, 553, 778.

Gýgjarhvoll, 762.

Hácyri, ,388.

Uarnarhólrnr i Steingrfmsfirði , 606,
606.

Hafnir, 837, 896.

Hárr, 21, 93, 268.

Hagi á Rarðaströnd, 669.

Hallormsstaðir, 282, 685.

Hallvarðsgarðr, 634.

Hálogaland, 18, 565, 652, 744, 828,

842, 844, 899, 900.

Háls í Fnjóskadal, 417, 418, 420,

425,426, 44H, 472, 795, 854.

Halsna í Norvegi, 765.

Hamnr í Norvegi, 708, 714, 728,

756, 75H, 772, 775, 831, 891.
— í Steingrímsflrði, 607.



EEGISTR YFIR STAÐANÖFN 945

Hamarkaupángr í Norvcgi, 129, 411. 1

Hamborg, 260.

Hamrar, 4.

Haiikabcrg, 649, 663.

Haukadalr, 12, 27, 29, 31, 61
, 72,

74, 219, 4l9, 450, 462,

744, 747, 74H, 7óO, 754, 761-764.

.— Haukadaisskarð, 554.

Haukagil í Valnsdal, 5, 6,41, 42, 44.

Héðinsskarí\ 796.

Hcgrancsþíng, H, 47,807.

Hekla, 72, hö , 86, 136, 148, 498,

534, 803.

Hcklufell, sjá Hckla.

Helgarcli, 4, 9H, 4l9, 425, 428,

542, 554, 696, 7^^5.

HeK'asiartir, 4.H6, 512, 514, 515.

Hcijardalshciði, 200, 441, 867.

Helsingjaeyri, 780.

Horrurða, 27, 151, 153, 216, 219.

Hcrjúlfsncs, 408.

Hestlækr, 14.

Hirlir, 483.

ílirtubrú í Norvcgi, 419.

Hílará, 15.

Híiardalr, 78, 79, 86, 123, 133, 144,

286, 497, 620, 685, 687, 732,

734, 749, 752.

HUarnes, 15, 380.

Hjalli í Ölfusi, 60, 388.

Hjálmholt, 725, 730.

Hjaliabakki, 841, 899.

Hjaltadalr, 5, 29, 43, 69, 232, 407,

445, 561, 638, 662, 791.

Hjaltadalsá, 255.

Hjaltland, 124, 313, 362, 507, 769.

Ujaröarholt, 29, 488, 547, 552, 734,

779.
njöricifshöfðl, 281.

Hiéskógar, 615.

Hlíð, 725, 727, 730, 738, 750,

795.— i Fljótsdal, 471.

Hlií^arcndi, }-9, 264.

Hlýrskógsheiöi, 6.39.

Hlýskógar, sjá Hléskógar.

Hnjóskadalr, sjá Fnjóskadalr.

Hof á Höföaströnd, 409, 430, 438,

807.
— á Kjalarnesi, 680.

— á Rángárvöllum, 4, 316, 334.

— í Svarfaðardal, 198.

-- í Vatnsdal, 464.
~ í Vopnafirði, 66,472.

Hofsá, 440.

Hofshöfði, 638.

Horslaðir, 376.

Horicigr, .501, 590.

Hólar í Eyjafirði, 409.

— í Hjaltadai, 7, 29, 31, 55, 63,

69, 73, 75, 78, 80, 85, 123,

133, 136, 159, 162, 163, 168,

171, 177, !78, 181, 183-185,

188, 189, 191
, 192, 200, 203,

206, 207, 209, 215, 232, 234,

235, 239-245, 250-253, 258-

260, 296, 371
, 407, 412, 4i4,

415, 4:^0, 441 , 445, 448, 451,

460, 466, 468, 470, 475-479,
481

, 48ö, 486, 488, 490, 492-
494, 499, 5(» 1-503, 508, 510,
515-517, 520, 521 , 524, 546,
547, 549-552, 561 , 565, 581,
583-085, 591, 595, 609, 610,

612, 616, 619, 620, 630, 638,

655, 662, 681-683, 7l0-7i2,
714, 715, 725, 731 , 732, 745,
750, 789-791, 793-797, 799,
801

, 802, 806, 812, 814-817,
819, 820, 822-846, 848-863,
868, 870-875, 877-880, 884,
885, 887-898, 900-902, 904-
906, 910-913.

Hólargnúpr(= Hælargnúpr, núHa'Iar-
víkrbjarg?; á Hornströndum, 616.

HóII á Rángárvöllum, 611.

Hólmgarör, 9.

Hóimr( =Niðarhólmr),eyjan, 817,881.— 1= Niðarhólmr), klaustriö, 502,
803,

Holt, undir KyjafjöMum, 333, 679,
681, 702, 716.

~ í Fljötum, 197.

— á Kólgumýrum, 46.

— í Önundartirði, 664, 734, 737,

749, 752, 759, 764, 766, 767,
775, 841, 898.

Holtastaðir í Lángadal, 838, 852, 853,
896.

Holtavatn, 119, 315, 331, 333.
Holiavatnsós, 308.

lloitavörðuheiði, 591.

Horn í Hornafirði, 616, 721.

Hornafjörðr, 534, 616, 778.

Hornsirandir, 420, 422, ÖI6.

Urafnagil, 456, 503, 522, 855.

Hrafnanes í Norvegi, 411-

Hraunscrði, 61, 734.

Urcppliólar, 767.

Hríscy, 482, 549.

Hrunamannahreppr, 746,

Uruni, 488, 716.
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Hrútafjðrðr, 501, 546, 548, 552,

589, 590, 779.

Húkr, 595.

Húnaskagi, 3.

Húnavatnsþíng, 35.

Húsgarðr, 703.

Húsavík, 549, 834.

Hvíilcyri, 386.

Hvalfjarðarströnd, 284.

Hvalfjörðr, 386.
Hvallátrar, 676.

Hvalseyjar, 775.

Hvalskcr, 646.

Hvalsnes, 715,

Hvalvatn.sfjörAr, 612.

Uvammr, 707.
— í Dala sýslu, 6, 42, 44, 409,

426, 457, 546-548, 552 , 557,

596 779.
— í Valnsílal, 696, 841, 851, 852,

898.

Hvflmmsnausi, 608*

Hvíjmmssvcit, 546.

Hvannoyri, 5.

Hvarf íi Skotlandi, 483.

Hvassafcll, 407, 412, 4l6, 417.

Hvílá í Árness sylu, 307, 330, 354.

~ í fíorsarfiröi. 426, 508, 509, 545,

581, 597, 774.

Hvítárvcllir, 508, 509.

Hvítstaöir, 457,

Hvoll í Hvolhrcpp, 553.
— í Saurbu!, 760.

Hœlííarjall, sjá Hclgafell.

Höfðá, 2K^.

Höfðabrckka, 282.

HöfiHiióIar, 834, 893.

HöfOaströnd, 388, 409.

Höfði í Árness s.» 26.

— í Höföabvcrfi, 511 , 552, 556,

584, 629.
— á Höfðaströnd, 35, 41, 43.

Höfn í Borgarfirði, 16.

Hörgá, 812.
Hörgaeyri, 20.

Hörgárdalr, 409, 504, 507,775, 795,

812, 814, 866, 867.

Hörsaberg, 701.

Höskuldstaðir, 557, 822.

llansborg, 642.

íluvcllir í Norvcgi, 300, 420, 427.

Ingjaldssandr, 462.

írland, 9, 50, 72, 86, 227, 483,
656.

Isafjörðr, 462, 651 , 652, 661, 665,

, 666, 671.

Island. 3-5, 7-12, 18-20, 25, 27,

28, 30, 31, 38, 41, 42, 44, 47-

50, 54, 55, 59-65, 68-71 , 73,

74, 76-82, 84, 86, 89, 92, 95,

97, 99-101, 113, 114, 130, 132-

136, 143, 145, 151-153, 157,

158, 162, 163, 186, 187, 210,

211 , 216-218, 221 , 223, 227-

232, 234, 235, 264, 267, 269,

276, 282, 285, 302, 308, 320,

325, 326, 357, 365, 407, 411-

414, 4H2, 435, 439, 447, 453,
485-487, 515, 524, 538, 573,

574, 580, 582, 583, 589, 590,

619, 631-633, 635, 637, 638,

643, 645, 652, 663, 683, 684,

688-692, 695, 701, 703, 706-

708, 713, 725, 726, 728, 729,

741,744, 752, 756-758, 760,

768, 770-773, 775-777, 779,
781, 783-785, 789, 794, 795,
801-803, 806-809, 8U

, 8l5,

819, 820, 822, 824, 827-829,
831,833,835-837, 839, 843,
844, 84>i, 850, 851, 866, 868,

869, 872, 879, 880, 882-889,
891, 892, 894-897, 901-903,
908, 909, 911.

Jamtaland, 419.
Járnmeishöföi, 16.

Jerúsalcm, 30.

Jónsvcllir í Norvegi, 728.
Jórdan, 575-578.
Jörsalaborg, 70, 432.

Jórsalalieimr, 25.

Jörsalaland, 691, 699.
Jórsalir, 48, 173, 246, 544, 631,

791.

Jótland, 8.

JóUulsá, 549.

Jörvi í Haukadal, 600, 601.

Katdakinn, 420, 511.

Kálfafell, 679, 680.
Kálfalækr, 15.

Kálíanes, 605, 606.
Kálfslaöir, 201, 477.

Kallaðarnes, 604, 610, 643.

Kambr á Slrundum, 608.

Kantaraborg, 8, 86, 641.

Kalancs, 124, 455.
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Kaupángssvcíc, 5d6.

Kaupmannahöfn, 3, 780.

Keldiííialr, 4í>I.

Kcldunes, 549.

Keldur íx Rángárvöllum, 293, 487,
552, 55^*, Ö12, 70;i, 705, 751.

KerlíngarfjíinV, 510, 598.

Kinn, sjá Kaldakínn.

Kirlíjuból, 605, 606.

Kiikjubærá Síðu, 12, 86, 94-96,268-
270, 436, 448, 680, 696, 715, 727.

Kjalarncs, 10, 418, 680, 7^0.

Kjartansgjá, 46.

Kjós Oíérað), 679.

Kjölr, 384, 459, 460, 495,560, 684.

Klafaslaðir, 383.
Kleifar í Gilsíiröi, 426.
Kloíi, 291.

Knappadalr, 165.

Knappstaðir, I65i 248.

Kolbeinsdalr, 204, 255.

Kolbeinslaðir, 621, 725.

Koliarjörðr, 605, 760,
Konúngaliclla, 698.

Krákuvaðlr i Norvcgi, 775.

Krókdalr, 514.

Krókr í Norvegl, 806, 807.

Krossadalr, 650.

Krossavík i Hcyðararði, 23, 471.
Krossholl, 15.

Kúla, 663, 872.

.Kunnaktir á írlandi, 227.

Kvennabrckka, 734.

KvSabekkr, 853.

Kynn á Kiiglandi, 357.

Kænugarðr, 25.

Líitnbadalr, 596.

Land I Axarlirði, 616.

Landraugsholt, 15.

Landscndi, 744.
Lángahlið, 409, 447, 450, 774, 812.

Lánganes, 211, 483, 485, 842, 899.

Lángavatnsdalr, 509.

Lángholt, 703.

Lángidalr, 383, 465, 760.

Laufás, 417, 447, 455, 552, 566, 905.

Laugaland, 437.
Laugarás, 78.

Laugardalr, 21, 25, 63.

Laugavatn, 344. ^

Laxárdalr, 3, 45, 46, 513, 557.

Laxárdalshctði, 552.

Leírdalsheiði, 612.

Leirubakki, 290,^ 29 L »

Leiruvogr, lí.

Lcons, 792.

Lcontiuní. 690, 698.

Lincoln, 92, 267.

Ljáskógar, 546.

Ljó<=avatn, 417, 707.

Lokinhamrar, 626, 657.

Lóniagnúpr, 466.

Lómaíinúpsá, 466.

Lömagnúpssandr, 280.

Lömaljörn, 615.

Lundr í Skáncy, 69, 130, 230, 232,

233, 792, 801.

Laíkjarbugr, 1 5.

Lækjamói í Víðidal, 5, 8, 41, 44, 47.

Lögmannshlið, 840, 897.

Lönguhlíð, 79, 113.

Magaðaborg, 67, 158, 230.
Málmey, 422, 516-518. 520.

Mánnfoss, 46.

Mánagcrdi, 46.

Mánalúptir, 46.

Marbæli, 435.

Maríukirkjugarðr, 729.
Melasvcit, t)97.

Mclr, 419.
- í Norvcgi, 507, 633.

Mclrakkanes, II.

Melrakkasl6tta, 420.

Miðbæli, sjá Arnarbæli.

Miðfcií, 716.

Miófjarðará, 376.

Miðfjörðr, 428, 457, 463, 477, 478, 656.
Miklaholt, 619, 620.

Miklibær, 432, 435, 43Ö, 507.
Mikligarör, 25, 48, 50, 363.
Miklisteinn, 604.

Mjöifjörör, 485, 486, 565, 608.
Mjörs t Norvegí, 555.

Möbcrg, 494, 568.
Mosdalr, 625, 626.

Mosfcll i Grímsnesi, 27, 60, 309.
Moslr i Norvcgi, 9.

Múlafcll, 2rstí.

Múli á Skálmarnesi, 510.

— í |>íngeyjar sýslu, 511, 512.

Múnkaþverá, 86, 147, 300,375,370,

407, 400, 4i5, 417, 425, 474,

488, 501, 571, 702, 801, SVi-
814, 8:á5-827, 831, 832, 810,

853, 851, 8G7, 875, 878, 88G,
887, 891, 909.

Mýrar við Borgarfjörð, 382, 462,
509, óll, 786.

(61
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Mýrar íDýrafirði, 596, 652, 658, 659.

Myrlíá, h7(i.

Mý\aln, 12, 59."^.

IMælirelhdalr, 711. 712, 758.
Móðriuialshcifli, 472.

jMíiariircII, 504, 505.

Mööruvellir í líyjafirði, 29, 31, 35,

415, 428, 59;A, 697, 699, 702,

730, 770, 775, 807, 812, 813.
— í Hfjig/irdal, 493, 504, 507,

750, 795, 796, 80 1, 806, 80^,

814, 825, 830, 831, 840, 842,

844, 854, 856-H70, 875, 878,
890, 897-900, 90:^, 905-911.

Mön, 780.

Mörli, 725.

Nauniudalr í Norvcgi, 817, 880.
Nauteyrar, 388.

Navare (= Navarra), 791.

Nepr, 2ry.

Niðarh(ÍImr, 22í5, 831^ shr. Hcílmr.

Niðarós, 18, 65, 8(5, 129,230, 275,

416, 485, 5ril, fiOí), 708, 7-2K,

7í?l, 732, 738-740, 74-2, 74 í?,

752, 75:í, 755, 7:38, 7íSI, 771,

775, 776, 78I-7S Í?, 7H5 , 7HÍ),

791
, 793, 795, 798, 801 , 8'»2,

808, 810, H20, 837, 872, 883,
895, 89fi, 900, 912.

Norðmandí, G5.

Noiðrárdalr, 557, 591.
Noivogr, 8-10, 21, 24, 25, 27, 47,

50, 53, (52-66, 70-72, 75-77,

81, 84, 85, 89, 100, 124, 129,

130, 135, 136, 143, 144, H7,
151 , 1.52, 154 , 156, 162, 176,

216, 218, 221, 22:í, 230, 234,

216, 250, 254, 264 , 274, 281,
2K4, 285, 320, .862, 363, 407,

408, 410-412, 429, 430, 432,

433, 447, 454, 485, 534, 548,

553, 555, 564, 573, 574, 5H3,

585, ðH8, 5H9, 619, 6S0, 631,

634, 638, 641 , 643, 645, 653,
661 , 681

, 690, 692, 69H, 703,
706-708, 713, 720, 721, 726,
72H, 729, 731, 743, 714, 747,

751-753, 755, 756, 758, 760,

761, 765, 768-770, 77:5, 771,

777, 778, 780, 781, 785, 786,

789, 792, 791, 795, 797, 799,

802, 806, 807, 811, 815, 820,

828, 830, 833-835, 838, 810-

8«, 850, 864-860, 868, 872,

873, 877-879, 883, 886, 888,

891-891, 896, 898, 899, 907,

908, 910,' 913.

Núpr í Oýrafirði, 731.

Nýjahús, 780.

Nýjaland, 795.

Naífrholt, 803, 804.

Oldeyrarþíng, 807.

Oddi á Rániíárvötlum, 67, 90, 127,

128, (57, 228, 229, 265, 282,

289, 320, 346, 4.50, 180, 486-
489, 514, 515, 553, 684, 685,
689, 692-691, 703, 731, 738,

751, 782, 783, 865.

Ólafsrjörðr, 196, 550, 853.

Orlíneyjar, 120, 121, 127, 143, 147,

210, 251, 31.}, 3>0, 408, 437,
439, 451

, 487, 515, 6.í5, 6I|,

701, 732, 756, 792, 814, 900.
Orliens, 799.

(jseyri, 389.

Ósland, 519.

Osló í Norvegi. 113, 219, 466, 516,
71 I

, 728, 758, 761, 7SI, 782,
781.

Pallteslíja, 25, 49.

Papisfjörðr, 361.

París, 92, 267, 799, 802, 838.

PaireksCiörðr, 616, 650.
Poloiz, sjá Pnllteslija.

PúII, 732, 791.

Ríifnseyri, sjá Eyri í ArnarGrði,

Kángá, 20.

— eystri, 289.
— vestri, 17.

Uángárós, 60.

Bánííárvellir, 289, 611.

Raplahlið, 830, 890.

Kauðila'.Kr, 281, 679, 080.

Rauðimclr, 539, 5J3, 514, 629.

Rauðisandr, 449, ö54, 6Í5-647, 650
657.

Rauðsvöllr, 709.

Raumsdalr, 411.

Re í Norvcgi, 411, 4I9.

Rcfshaladjúp, 780.

Reyðarfjörðr, 23, 450,

Reyðarvatn, 382.

Rcykhólnr, 14, 424, 547, 596,

Ucylíholt;»29, 73, 76^ 79, 120, 286
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342, 487, 501
, 502, 518, 553,

662, 669, 695, 731, 779.
Keykir í Sliagafirði, 866, 909.— í Öirusi, 339.

ReykjaluM.'^i, 514.

Ueyltjahlirt, 593.

Ueykjalaug, 25.

lleykjancs, 107, 409, 424, 457,461,
516, Ö5J, 785.

Roylijardolr, 5, 376, 450, 514, 590.
Rcykjarrell, 423
Ucykjarrjíirðr \ Arnarfirði, 661.
— nyrðri, 288.

Reykjaslröiid, 36, 45.

Ueykjavöllr, 708.
Bcynir, 721.

Reynistaðr, 375, 376.

Reynivellir, 310, 679, 690.
Ríngisakr í Norvcííi, 782,
Róiskcida, 130.

Róm, 27, 6d, 66, 155, 156, 158,
J61 ,

2'20, 2S0, 2.^2, 483, 545,
555, 642, 645, 676, 743, 752,

758, 772, 775, 7b9
, 797, 806,

843, 888, 900.

Uosmhvalancs, 386, 430.

Rúða á I'rakklandi, 65.

Rúzia, 25.

Rúzland, 48, 49.

Sámscy, 781,

Sandar í Dýrafirðr, 645.

SondárLúníía, 77,

Sandey, 484, 563.

Sandr, 828, 888.

Sarpsborg í Norvcgi, 76, 691.

Sauðarell, 486, 488, 50-í, 507, 515,

534, 546, 548, 552, 608, 626, 627.

Sauðanes, 514.

Sauðlauksdalr, 461.

Saurbær í Kyjofirði
, 43, 147, 418,

420, 459.

_ við Gilsfjörö í Dölum, 426, 457,
546, 552.

_ íi Hvairiarðarslrönd, 2S4, 287.
— ii Kjalíirnesi, 418.
— á Uauöasandi, 645, 647.

Saxland, 3, 8, 27 , 41, 48, 53, 61,

66, 67, 151, 153, 158, 216.
SciIIy-eyjar, sjá Syllíngar.

Scila, 710-712.

Sekkr í Roumsdal, 411, 415.

Selárdalr, 620, 622, 650, 654, 655,

6d7 , 662, 663, 667, 669, 670,

731, 734, 752, 759.

Seleyri, 828, 833, 888.
Selia í Norvcgi, 65.

Selkollukleirar, 605.

SeUjarnarncs, 716, 717.

Sclijörn, 702.

Sclvogar, II.

Selvofir, 679.

Sctberg, 734.
Seyðarfjörðr, 23.

Siða, 94, 151, 458, 466, 726.
Sikiley, 804.

SiUrastaðÍr, 557.

Sjöland, 507.

Skagarjörðr, 31, 35, 69, 409, 417,
418, 426, 456, 457, 471

, 483,

497, 507, 510, 514-516, 523,

524, 545, 556 , 557, 662, 834,

893, 909.

Skngaströnd, 35, 388.

Skál íi Síðu, 679, 680.

Skálavik, 464.

Skálholt, 3, 26-28, 30, 54, 55, 59-

64, 66-68, 71, 73, 74, 76, 77,

79. 81-84, 91, 96, 99- 02, 106,

109, 110,1 13, 1 14, 1 16, 1 17,

123, Í24, 124, 128, 129, 131,

132, !35, 138, 143, 144, 152,

157, 158, 16'-», 16H, 172, 173,

176, 216, 217, 230, 231 , 238,

240, 245, 246, 25(», 263, 264,

266, 273, 275-277, 294, 295,

300-'W, 308, 310. 312-314,
3l9-.r21, 325, 327, 328,, 330,

331, 334, 337, 338, 344, 346-

348, 354, 358-363, 370, 376-

380, 382-390, 407, 415, 441,
445 , 447, 448, 454-456, 458.

466, 479-481, 503, 506, 6l9,
682-686, 691-695, 697, 699,

700, 706, 710, 712, 714-716,
722, 725, 726, 732, 735-737,
739. 740, 745-747, 751. 753-

757, 759, 761, 762, 764, 765,

767, 769-772, 774, 775, 778,

779, 783, 785, 786, 79!
, 794,

797, 801 , 809, 81 1, 815, 822-

824, 833, 835, 837, 838, 843,

850, 851, 854, 856, 858-860,

866, 876, 884, 885, 892, 893,
895, 896, 900, 904, 909, 912.

Skálmnholt, 195.

Skálmarnes, 510, 598, 670.
Skáncy i Horgarfirði, 554.
— í Svíaríki, 69.

Skaplarells þing, 4.

Skaptaholt, 730.
.
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Skarð, 725.
— (eystra Skarð?; 127, 129,

— eystra, 21, 22,

— vestara, '291, 487, 804,
Skarðströnd, 669.

Skarir á GaiUlandi, 743.
— \ Norvegi, 794.

Skeift, 441, 443, 444.

Skinnastaðir, 549, 710.

Skipaliylr, 15,

Skjaldabjnrnarvik, 422.

Skjálfandanjót, 12.

Skjálgdalsheiði, 556.

SkÓEiahvcrfi, 12.

Skögar, == Fossárskógar, 4, 459.
— undir Eyjafjöllum, 476.

Skógarströnd, 621, 627.

Skotland, 124, 313, 483, 776.
Skriða, 7^6.

Skriksvík í Norvcgi, 419.
Skúmstaðir, 466.

Slóttancs, 657.

Snorrustaftir, 135.

Snæfellsnes, 483, 546, 731.
Sogn í Norvcgi, 420.

Sólheimajökull, 685.

Spákonufell, 35, 36.

Staðarbakkl, 478, 595.

Staaarhóll, 426, 546, 547, 779.
Staðr i Norvegi, 430.

Staðr , sjá Breiðabólstaðr í Slein-

grímsfirði, 734, 760.
— undir Hraunl, 734.
— í Köldukinn, 420, 511.

— í Norvogi, 555.
— á Rcykjanesi, 457.
— í Rcynincsi, 455, 456, 682,

683, «01, 825, 912.
— á Snæft'llsncsi, 731, 734.

Stafafell, 171, 562.

Stafángr í Norvegi , 101, 147, 275,
.515, 510, 714, 72Í).

Stafholt, 285, 287, 523, 089, 731,
753, 785.

Stakkar á Rauðasandi, 646, 617, 6G0.
Stángarholt, 382.

Staur á Skotlandi, 483.

Steingrímsfjörðr, 381, 424, 455, 457,
403, 501, 502, 546, .552, 573,
004-000, 700.

Stcinn í Norvcgi, 558,

Stcinsholt, 15.

Stcinstaðir, 05.

Steinsvað, 287.

Stigar i ísaOrði, 675.

STAÐANÖFN.

Stokkahlaðir, 523.

Stokkhólmr í Svíariki, 20, 80.

Stokkseyri, 722, 735.

Strandir, 423, 425, 431, 597, 008,
010.

Strindseár í Norvcgi, 466.

Súðavík, 402, 061, 601, 671.

Suðreyjar, 313, .302, 483, 481, 548,

551, 503, 7l4.

Súgandafjörðr, 075.

Svalbarð í Eyjalírði, 7, 44, 47.

Svalbarði, 445.

Svarfaðardalr, l98, 436, 437, 439,

447, 449, 450, 471, 510, 550,

790, 833.

Svartárdalr, 383.

Svíaríki, 124, 147, 313, 098, 833,

892.

Svínafell, 280, 281, 450, 4.55, 407,

409, 471, 470, 479, 535, .538,

.5.39, 640, Ö79-08I, 085.

Svínancs, .597, 598.

Svínavatn, 419,

Svíþjóð, sjá Svíaríki.

Svoldr, 25.
^

Syllingar á írlandi, 9.

Sýrland, 48.

Sælíngsdalsheiði, 418.

Sæmundarhlíð, 35.

Sölólfsfell, 6.53.

Tálknafjörðr, 010, 050, 008.
Tjaldanes, 068.

Tjörn í Svarfaðardal, 439.

Tólga í Norvcgi, 729, 770.

Torfastaðir, 730.

Tracia, 091.

Traðarholt, 735.

Trekt, 80.

Trékyllisvík, 010.

Trölladalr, 013.

Tröllaskógr, 4.

Túnga, 744-747, 749 (= tíræðra-

túnga),

— í Stcingrímsfirði, 381.

Túngumúli, 542.

Tunis, 791.

Túnsberg í Norvcgi, 411, 471, 555,

098, 701, 744, 765, 781, 783,

781, 792.

Ulastir á írlandi, 72.

Upplönd, 129, 411, 413.
Upsar í Svarfaðardal, 450, 833, 892.
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Utrecht, sjá Trekl.

Útskálar, 389.

Vai^all, 542.

Vaglir. 417.

Valahrís, ðM.
ValbjarnarvelUr, 50^.

Valdarás, öl.

Valshamar, 542, 513, G27.

Valshamarseyjar, 548.

Valþjófsdalr, 670.

Valþjófstaðir, 471, 47G, 535, 645,

871, 9U.
Vtlpnafjörðr, 6G, 450, 471, 535.

Varðgjá, 855.

Varir, 367.

Vatnsdalr, 3-5,35, 41, 65, 113,301,
46í, 696, 833.

Vatnsdalsá, 832, 852, 891.

Vatnsendi í Vestrhópi, 427.

Vatnsfjörðr, 31, 53, 419, 441, 463,

540, 542, 548, 622, 023, 626,

651, 052, 055, 657, 67.5, 676,

690, 692-694, 734, 738, 760,

767.

Vatnshlíð, 290.

Vatnsskarð, 384, 804, 823.

Vcllankatla, 21.

Vellir 'd RángárvöUuw, 289, 290.
— í Svarfaðardal, 437, 438, 440,

441, 443, 444, 448-450, 470,

474, 508, 585, 790-792, 850,
853.

Ver (Alptaver), 96, 106, 116, 129,

147, 202, 270, 304, 450, 681,

708, 71Í-7I3, 727, 733, 737,

771, 772, 783, 824, 856.

Vestfirðir, 78, )22, 378, 425, 463,

483, 502, 516, 510, 554, 557,

596, 622, 626, 645, 650, 656,

661, 662, 752, 753, 758, 764,

766, 775, 777.

Vestmannaeyjar, 20, II 9, 130, 307,

308, 321, 507, 548, 703, 715.

Veslrhóp, 427, 790.

Vjðey, 293, 350, 546, 702, 716,

747, 762.

Vfðidalr, 5, 41, 55, 61.

Víðidalstúnga, 855.

Víðimýri, 167, 211, 239, 457, 459,

460, 465, 466, 470, 473, 474,

514, 560, 566.

Víðines, 419, 495-497, 589, 662.

Víðivellir, 409, 840, 898.

Viðvík, 43, 436, 550.

Vigr, 651, 652.

Vík í Grfmsnesi, 12.

Víkin \ Norvegi, 129, 410,413, 436,

437, 507, 573, 631, 756, 777,

782, 783, 797.

Viiborgarstaðir, 703.

Villingaholt, 3.

Vindland. 9, 20, 64.

Vínland, 20.

Vínverjadalr, 162, 234.

Vogr i Norvegi, 713.

Ytrihólmr, 386,

þángbrandslækr, l'J.

j)ángbrandspollr, I?.

f)ángbrandsróf, í f, 15.

1>aralálrsfjörðr, 422.

]þelamörk, .S5.

fííngeyrar, 86, 168, Í7I, -'íOO, 366,

367, :í69, 371, 417, 425, 427,

464. 465, 474, 478, 713, 794, 797,

823, 827, 828, 831-836, 838-
841, 844, 845, 851 , 852, 859,

875, 87Ö, 876, 884, 885, 888,
891-894, 896, 897, 899, 901, 904.

lííngcyri í Dýrafiröi, 675.
^íngskálar, 458.
^ingvellir, 20. 30, 71, 643.

fjíngvöllr, 752.

l)jóðólfshoIl, 509.

|)jóðverjaland, 230, .555.

fíjófahólar, 514.

^ÞJórsá, 138, .S08, 362, 715, 716.

f>jórsárdalr, 17.

f)jólandi, 195, 725.

fiorbergstaðir, 552.
iþorkeíshvoll, 427.
Jorkötluslaðir, 379.
]þornberg í Norvegi, 555.

Ijóroddstaðir, 650.

f)órsmÖrk, 291.

f>rándarnes á Hálogalandi, 828, 888.

f)rándheimr, 16, 18, 65, 85, 101,

I.^i6, 157, 220, 230, 385, 429,

474, 484, 498, 645, 664 , 630,

631, 698, 709, 713, 716, 729,

744, 758, 77'i, 775, 778, 782,
783, 799, 80J, 805, 817, 822,
834, 835, 837, 842, 844, 865,
866, 868-880, 884, 888, 893,
894, 899, 908, 912-

]þrándhcimsmynni, 775.
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^úfuboðar, 423.

]þverá. sjá Múnkaþvcrá.
— í FnjtísKadal, fiO:2.

— í Laxáidal, 513, 5J4.

Jvotlá, (á), 12.

— (bæi ), 282, 685, 734.

|)ykkvibær, 84, 95, 96, 269, 270,
571, 680, 681, 769, 885, 886.

ölfus, 22, 60, 344, 388-
Ölfusferja, 709.
ÖKusvain, 21.

Önundarfjörör, 462, 664, 670.
Örljgslartir, 596, 676.
Öxará, 17.

Öxnadalr, 447.

Öxnadalsheiði, 488, 867, 909.



LEIÐRETTÍNGAR OG PRENTVILLUR

Bls. 12'**: Surts Asbjarnarsonai' /. Surts Y^orsteinssonar Asbjarnarsonar

(sbr. Landn.). — 16'': Tjörfi /. noren — norrœnn berserkr. — 21 athgr. 1:

(^Jokurssunar" kvnni aí) vera ritviUa fyrir „Jójiurssunar". — 31°: |þórí)r

Egilsson, /. l)órí)r Gilsson (sbr. Landn. ViH. 1843, bls. 329). — 32':

f)órí)r ok Páll , /. Snorri ok Páll (sbr. Sturlúngu og Rafnssðgui. —•

'62^: Ornýjar /. Örnu ÍArna var cnn konunafn á 18. ökl, sbr. Jíórarna),

— 59^': en ck hefi , kynni vera róttara ae) lesa: er ek liefi. — (iO^. J^ar

í. þat. — 77''"': skarbendíngr l. skarniendíngr (sbr. Lawv. s. kap. —
79 athgr. 1: 1196 /. 1197. — 98 athgr. 1: „þannig /?'*/. ^^þannig leií)r.",

— 101 athgr. 1. 1. JuU /. 2. Juli. — 105"^-': hann grœddi andarsár, /.

hann harma'fei ógrœdd andarsár (svohefir C ). — 108^: brast /. brást {sbr.

bls. 394*). — 108": ^^iivandlátr", betra er „uvandblætr" ( sbr. bls. 394).
— 123'*: ^þorvaribr /. fiorvaldr. — 135'*: „bvergi", en kynni a^ vera rétt-

ara jjwárgi" (= alstaciar); 1, 18 ^jnokkut vin'* fiar hefir Nr. 384: ^^inikit

vín". — 143athgr. 3: torogætir svá /. torogœtir 'ro. ~ 167"*: Hámunda
/. Hamundi. — 169 athgr. 1 : fyr /. si^ar. — 241^: prédkiandi /. pródik-

andi. - 282'S: Halldórr /. Hallbjíirn isbr. athgr. 2 og Sturb). - 365«':

bisknp /, biskup. — 427^^: ré[njíngjasveit /. röíngjasveit (sbr. bls. 517^^).

— 452**: j^vife vóru staddir af sjálfrar hennar ortum" ; réttara mun:
^jVÍ^ V. st. ok af sjálfrav Iiennar orbum". — 546 atbgr. 5: ^^bls. 501

athgr. V' l. ^,bls. 515 athgr. 2". — 570 athgr. í 3. vísu : særar sund-
hyrs, ^/. sœrir sundhyrs. — 584"*: ijþorkell íngjaldsson /. X'orkcU Ketils-

son Inpjaldssonar (sbr. bls. 550 og Sturhingu). — 593'^ ölbœr^ /. ölvœrib

(sbr. Jónisvík.s. í Fornm.ss. XI. bls. 27 og 52). — 690^^: prÍmariuSi L
poeniíenliorius. ~ 702'-^^: Sigurbr [á] SeltjÖrn , /. Sigurlbr seltjörn. —
833-^«: Katli tjorkelssyni /. KatU fiorlákssyni. — 878^ ^órí) ábóta /.

^órt) (J) ábóta (á a^ vera: „f>ón ábóta"). .



I

I

1



I

--1

L





p

L



V
-^^:"".

^..i^
U

tSfeíl

- - V: A

.X

"V-

1-

í-?^ '

?"W YSi ''Lvll

i - ríí-

V



-6,.

>

4 -t

? F'

ií

\ --

iV-T^ 'J-,

i- -

s.

V

V-'

I

^-

Lbs - íslandssafn

' t

100499477-5

i




